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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 30 stycznia 2023 r. Nr ZT5

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) 478694 (220) 2017 11 07
(731) DGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Straszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PTT CONNECT

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 aluminium jako blacha w postaci płyt, zwojów, 
nawojów, arkuszy, plików stosowane w budownictwie ko-
mór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
belki metalowe stropowe i podporowe stosowane w bu-
downictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i telein-
formatycznych, elementy z berylu i jego stopów takie jak 
trójniki, czwórniki, wielo przepusty, włazy metalowe, klapy 
stosowane w budownictwie komór, celek, szaf telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych, inne niż naręczne metalo-
we bransoletki identyfikacyjne jako identyfikatory kodu do-
stępu do urządzeń telekomunikacyjnych, elementy wykona-
ne z brązu i jego stopów takie jak trójniki, czwórniki, wielo 
przepusty, włazy metalowe, klapy stosowane w budownic-
twie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, elementy wykonane z celtu i jego stopów takie jak 
trójniki, czwórniki, wielo przepusty, włazy metalowe, klapy 
stosowane w budownictwie komór, celek, szaf telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych, elementy wykonane z haf-
nu i jego stopów takie jak trójniki, czwórniki, wielo przepusty, 
włazy metalowe, klapy stosowane w budownictwie komór, 
celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, ele-
menty wykonane z kompozytów ceramiczno-metalowych 
i kompozytów metaloorganicznych takie jak trójniki, czwór-
niki, wielo przepusty, włazy metalowe, klapy stosowane 
w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, elementy z chromu i jego stopów lub 
z ich dominującym udziałem takie jak trójniki, czwórniki, wie-
lo przepusty, włazy metalowe, klapy stosowane w budow-
nictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, cyfry i litery oraz znaki alfanumeryczne z metali 
nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek drukarskich i linotypo-
wych stosowane w budownictwie komór, celek, szaf teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych, wyroby z cyny i jej sto-
pów lub z ich dominującym udziałem takie jak trójniki, 
czwórniki, wielo przepusty, włazy metalowe, klapy stosowa-
ne w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, wyroby z cynku i jego stopów lub 
z ich dominującym udziałem takie jak trójniki, czwórniki, wie-
lo przepusty, włazy metalowe, klapy stosowane w budow-
nictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, wyroby cyrkonu i jego stopów lub z ich domi-
nującym udziałem takie jak trójniki, czwórniki, wielo przepu-
sty, włazy metalowe, klapy stosowane w budownictwie ko-
mór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
drut antenowy stosowany w budownictwie wyniesionych 

komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, drut aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachet-
nych, drut z miedzi nie izolowany stosowany w budownic-
twie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, folia aluminiowa, folia cynowa, inne niż aluminio-
wa i cynowa folie metalowe w tym folie dwu warstwowe 
i wielowarstwowe do pakowania i zawijania stosowane 
w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, wyroby z germanu lub z jego domi-
nującym udziałem takie jak trójniki, czwórniki, przepusty 
i wielo przepusty, włazy metalowe, pokrywy, klapy stosowa-
ne w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, metalowe kabiny telefoniczne i tele-
komunikacyjne, kabiny anty referencyjne, kable metalowe 
nieelektryczne stosowane w budownictwie komór, celek, 
szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, wyroby 
z kadmu i jego stopów lub z ich dominującym udziałem ta-
kie jak trójniki, czwórniki, wielo przepusty, włazy metalowe, 
klapy stosowane w budownictwie komór, celek, szaf teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych, metalowe kątowniki, 
ceowniki, teowniki, dwuteowniki, korytka stosowane w bu-
downictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i telein-
formatycznych, metalowe klamki do drzwi kabinowych sto-
sowane w budowie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, metalowe klucze płaskie lub krzyżowe 
do zamków szyfrowych stosowane w budownictwie komór, 
celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, kon-
strukcje metalowe lub metalo-kompozytowe stosowane 
w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, kratki ochronne metalowe, kratowni-
ce metalowe stosowane w budownictwie komór, celek, szaf 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, metalowe szkie-
lety jako ramy stosowane w budownictwie komór, celek, szaf 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, kształtki rurowe 
rozgałęzieniowe takie jak trójniki, czwórniki, wielo przepusty, 
włazy metalowe, korytka, klapy do magistral i tras kablowych 
telekomunikacyjnych, konfekcjonowany lut ze srebra, złota 
i ich stopów lub z ich dominującym udziałem stosowany 
w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, wyroby z magnezu i jego stopów lub 
z ich dominującym udziałem takie jak trójniki, czwórniki, wie-
lo przepusty, włazy metalowe, klapy stosowane w budow-
nictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, wyroby z manganu i jego stopów lub z ich do-
minującym udziałem takie jak trójniki, czwórniki, wielo prze-
pusty, włazy metalowe, klapy stosowane w budownictwie 
komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, maszty ze stali i materiałów kompozytowych stosowa-
ne w budownictwie wyniesionych komór, celek, szaf teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych, metalowe materiały 
blacharskie stosowane w budownictwie komór, celek, szaf 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, wyroby z metali 
nieszlachetnych surowych lub pół przetworzonych stosowa-
ne w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
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i teleinformatycznych, miedź surowa lub pół przetworzona 
lub z ich dominującym udziałem stosowana w budownic-
twie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, wyroby z molibdenu lub z jego dominującym 
udziałem stosowane w budownictwie komór, celek, szaf te-
lekomunikacyjnych i teleinformatycznych, wyroby z mosią-
dzu surowego lub pół przetworzonego lub z ich dominują-
cym udziałem stosowane w budownictwie komór, celek, 
szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, metalowe 
nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich takie jak 
bębny lub kozły stosowane w budownictwie komór, celek, 
szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, wyroby 
z niklu i jego stopów lub z ich dominującym udziałem stoso-
wane w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyj-
nych i teleinformatycznych, wyroby z niobu i jego stopów 
lub z ich dominującym udziałem stosowane w budownic-
twie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, nity metalowe nie magnetyczne stosowane w bu-
downictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i telein-
formatycznych, metalowe numery i znaki alfanumeryczne 
nie świecące stosowane w budownictwie komór, celek, szaf 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, okucia metalo-
we stosowane w budownictwie komór, celek, szaf telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych, opakowania blaszane 
z białej blachy stosowane w budownictwie komór, celek, szaf 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, opaski zacisko-
we metalowe do łączenia przewodów telekomunikacyjnych 
i tras kablowych, plomby i uszczelki metalowe inne niż z oło-
wiu lub z jego dominującym udziałem stosowane w budow-
nictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, płytki konstrukcyjne metalowe stosowane 
w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, pojemniki metalowe do magazyno-
wania i transportu sprzętu telekomunikacyjnego i informa-
tycznego stosowane w budownictwie komór, celek, szaf te-
lekomunikacyjnych i teleinformatycznych, pręty metalowe 
lub metalo-kompozytowe stosowane w budownictwie ko-
mór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
sztabki metalowe stosowane w budownictwie komór, celek, 
szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, metalowe 
przetyczki, zatyczki, zawleczki, podkładki, kliny, klocki dystan-
sowe do szaf, komór, skrzyń telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, nieelektryczne przewody do anten stosowane 
w budownictwie wyniesionych komór, celek, szaf telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych, puszki zabezpieczające 
metalowe lub metalo-kompozytowe w tym puszki wandalo-
-odporne stosowane w budownictwie komór, celek, szaf te-
lekomunikacyjnych i teleinformatycznych, rolety ze stali 
i metalowych materiałów nie stalowych w tym kompozytów 
metalo-ceramicznych stosowane w budownictwie komór, 
celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, inne 
niż do lutowania rurki metalowe, rurki kompozytowe meta-
lo-krzemowe stosowane w budownictwie komór, celek, szaf 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, metalowe lub 
metalo-kompozytowe rygle wandalo-odporne do klamek 
stosowane w budownictwie komór, celek, szaf telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych, sejfy metalowe lub metalo-
-kompozytowe wandalo-odporne stosowane w budownic-
twie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, siatka druciana metalowa w tym siatka cienka me-
talowa elastyczna powlekana lub eloksalowana stosowana 
w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, skrzynki i pojemniki metalowe i meta-
lo-kompozytowe telekomunikacyjne i teleinformatyczne, 
słupy podporowe metalowe do tras kablowych i magistral 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, słupy metalowe 
inne niż podporowe do tras kablowych i magistral telekomu-

nikacyjnych i teleinformatycznych, stopy metali nieszlachet-
nych, stopy lutów twardych, stopy srebrno-cynowe platero-
wane, stopy srebrno-niklowe stosowane w budownictwie 
komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, mechaniczna sygnalizacja metalowa inna niż świetlna 
stosowana w budownictwie komór, celek, szaf telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych, metalowe śruby, nity, złącz-
ki, zaczepy, sczepy, klamry, łubki, uchwyty, obejmy, zawleczki, 
przetyczki, elementy dystansowe i wypełniające do łączenia 
i pakietyzacji przewodów metalowe stosowane w budow-
nictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, tablice identyfikacyjne metalowe stosowane 
w budownictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, tablice sygnalizacyjne nie świecące 
mechaniczne metalowe stosowane w budownictwie komór, 
celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, ta-
bliczki identyfikacyjne metalowe w tym wandalo-odporne 
do przewodów i tras kablowych, wyroby z tantalu i jego sto-
pów takie jak śruby, nity, złączki, zaczepy, sczepy, klamry, łub-
ki, uchwyty, obejmy, zawleczki, przetyczki, elementy dystan-
sowe i wypełniające stosowane w budownictwie komór, 
celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, ta-
śma stalowa, inne niż stalowe taśmy metalowe do związy-
wania i pakietowania stosowane w budownictwie komór, 
celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, me-
talowa tkanina druciana stosowana w budownictwie komór, 
celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, wyro-
by z tlenku berylowego i jego stopów lub z ich przeważają-
cym udziałem takie jak śruby, nity, złączki, zaczepy, sczepy, 
klamry, łubki, uchwyty, obejmy, zawleczki, przetyczki, ele-
menty dystansowe i wypełniające stosowane w budownic-
twie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, wyroby z tombaku i jego stopów lub z ich przewa-
żającym udziałem takie jak śruby, nity, złączki, zaczepy, scze-
py, klamry, łubki, uchwyty, obejmy, zawleczki, przetyczki, 
elementy dystansowe i wypełniające stosowane w budow-
nictwie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, tuleje metalowe do przepustów kablowych 
kanałowych i tablicowych stosowane w budownictwie ko-
mór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
wyroby z tytanu i jego stopów lub z ich przeważającym 
udziałem stosowane w budownictwie komór, celek, szaf tele-
komunikacyjnych i teleinformatycznych, uszczelki metalowe 
oraz metalo-kompozytowe do drzwi komór, celek, szaf tele-
komunikacyjnych i teleinformatycznych, wyroby z wanadu 
i jego stopów lub z ich przeważającym udziałem takie jak śru-
by, nity, złączki, zaczepy, sczepy, klamry, łubki, uchwyty, obej-
my, zawleczki, przetyczki, elementy dystansowe i wypełniają-
ce stosowane w budownictwie komór, celek, szaf telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych, wiązadła do stropów me-
talowe stosowane w budowie skrzyń, komór, celek, szaf tele-
komunikacyjnych i teleinformatycznych, wyroby z wolframu 
i jego stopów lub z ich przeważającym udziałem takie jak 
śruby, nity, złączki, zaczepy, sczepy, klamry, łubki, uchwyty, 
obejmy, zawleczki, przetyczki, elementy dystansowe i wypeł-
niające stosowane w budownictwie komór, celek, szaf teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych, wykładziny metalowe 
lub metalo-kompozytowe stosowane w budownictwie ko-
mór, celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
zaciski do kabli metalowe stosowane w budowie komór, ce-
lek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, zamki 
metalowe stosowane w budowie komór, celek, szaf teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych, zatrzaski drzwiowe 
metalowe lub metalo-kompozytowe w tym wandalo-od-
porne stosowane w budowie komór, celek, szaf telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych, zawiasy metalowe lub me-
talo-kompozytowe łubkowe, zawiasy pasowe metalowe 
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w tym wandalo-odporne stosowane w budowie komór, ce-
lek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, zawie-
sia metalowe lub metalo-kompozytowe do przenoszenia 
i podnoszenia stosowane w budowie i eksploatacji komór, 
celek, szaf telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, złą-
cza kablowe metalowe lub metalo-kompozytowe nieelek-
tryczne stosowane w budowie komór, celek, szaf telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych, żaluzje metalowe lub 
metalo-kompozytowe zwijane, składane i hybrydowe stoso-
wane w budowie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, żyłki metalowe jako sploty do wiąza-
nia i pakietowania tras i magistral kablowych stosowane 
w budowie komór, celek, szaf telekomunikacyjnych i telein-
formatycznych, 9 aerometry szczególnie przeznaczone 
do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, akce-
leratory cząstek przeznaczone do celów telekomunikacyj-
nych i teleinformatycznych, aktynometry przeznaczone 
do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, aku-
mulatory elektryczne przeznaczone do celów telekomunika-
cyjnych i teleinformatycznych, alarmy antywłamaniowe 
przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, alarmy dźwiękowe w paśmie słyszalnym, infradź-
więkowe i ultradźwiękowe przeznaczone do celów teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych, alarmy pożarowe 
przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, amperomierze przeznaczone do celów telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych, analizatory powietrza 
przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, anody szczególnie przeznaczone do celów teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych, anteny, antykatody 
szczególnie przeznaczone do celów telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, aparatura elektryczna do komutacji 
szczególnie przeznaczona do celów telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, aparaty rejestrujące przebieg zjawiska 
fizycznego w czasie szczególnie przeznaczone do celów te-
lekomunikacyjnych i teleinformatycznych, aparaty telegra-
ficzne cyfrowe, analogowe i hybrydowe, automatyczne wy-
łączniki czasowe inne niż zegarmistrzowskie szczególnie 
przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, baterie akumulatorowe do oświetlania i zasilania, 
baterie słoneczne - urządzenia solarne szczególnie przezna-
czone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
baterie wysokonapięciowe szczególnie przeznaczone do ce-
lów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, betatrony 
szczególnie przeznaczone do celów telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, bezpieczniki szczególnie przeznaczo-
ne do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
brzęczyki szczególnie przeznaczone do celów telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych, celki akumulatorowe szcze-
gólnie przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i telein-
formatycznych, cewki dławikowe użyte jako elementy opor-
ności indukcyjnej szczególnie przeznaczone do celów tele-
komunikacyjnych i teleinformatycznych, inne niż dławikowe 
cewki elektromagnetyczne szczególnie przeznaczone 
do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, chipy 
z kodem DNA jako elementy kontroli dostępu szczególnie 
przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, częstotliwościomierze szczególnie przeznaczone 
do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, czuj-
niki wielkości fizycznych szczególnie przeznaczone do celów 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, czytniki kodów 
kreskowych szczególnie przeznaczone do celów telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych, czytniki inne niż kodów 
kreskowych przetwarzające dane szczególnie przeznaczone 
do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, czyt-
niki znaków optycznych szczególnie przeznaczone do celów 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, wyspecjalizo-

wane dalekopisy szczególnie przeznaczone do celów teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych, diody świecące LED, 
drukarki komputerowe szczególnie przeznaczone do celów 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych jako osprzęt pe-
ryferyjny, drut miedziany izolowany do budowy telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych tras przesyłowych, drut to-
pikowy używany jako bezpiecznik do telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych tras przesyłowych, druty i przewody 
izolowane telekomunikacyjne i teleinformatyczne, druty 
i przewody do telegrafii analogowej, dyski do rejestracji 
dźwięku szczególnie przeznaczone do celów telekomunika-
cyjnych i teleinformatycznych, dyski kompaktowe audio-wi-
deo szczególnie przeznaczone do celów telekomunikacyj-
nych i teleinformatycznych, dyski kompaktowe CD-ROM 
szczególnie przeznaczone do celów telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, dyski magnetyczne szczególnie prze-
znaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, dyski obliczeniowe szczególnie przeznaczone do ce-
lów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, dyski 
optyczne inne niż CD szczególnie przeznaczone do celów 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, dyskietki kom-
puterowe serwisowe i diagnostyczne szczególnie przezna-
czone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
dystrybutory dysków komputerowych jako serwery szcze-
gólnie przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i telein-
formatycznych, dzwonki alarmowe elektryczne szczególnie 
przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, dzwonki do telefonów komórkowych, dzwonki 
sygnalizacyjne szczególnie przeznaczone do celów teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych, ekranopisy szczegól-
nie przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, ekrany fluoryzujące szczególnie przeznaczone 
do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, ekra-
ny projekcyjne szczególnie przeznaczone do celów teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych, elektryczne instalacje 
przeciw włamaniowe i wandalo-odporne szczególnie prze-
znaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, elektryczne analogowe i elektroniczne cyfrowe pulpity 
rozdzielcze i dyspozytorskie szczególnie przeznaczone 
do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, elek-
tryczne regulatory i ściemniacze światła szczególnie prze-
znaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, elektryczne tablice rozdzielcze szczególnie przezna-
czone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
elektryczne i elektroniczne tablice sterownicze szczególnie 
przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe szczególnie 
przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, etykietki elektroniczne na towarach lub wyposaże-
niu sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, fa-
lomierze szczególnie przeznaczone do celów telekomunika-
cyjnych i teleinformatycznych, gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty stosowane jako złącza elektryczne szczególnie prze-
znaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, grodzie akumulatorów elektrycznych szczególnie 
przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze szczególnie prze-
znaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, gwizdki do przywoływania serwisu szczególnie prze-
znaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, gwizdki sygnalizacyjne, głośniki i megafony, informa-
tyczne interfejsy komputerowe, instalacje elektryczne zasila-
jące do sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
i procedurami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, 
kable elektryczne wielożyłowe płaskie szczególnie przezna-
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czone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
kable telekomunikacyjne i teleinformatyczne koncentryczne, 
kable optyczne w tym światłowodowe szczególnie przezna-
czone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
kalkulatory specjalistyczne dla potrzeb telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych służb serwisowych, karkasy dla cewek 
elektrycznych, karty magnetyczne zakodowane szczególnie 
przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinforma-
tycznych, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem 
telekomunikacyjnym szczególnie przeznaczone do celów 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, katody szcze-
gólnie przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i telein-
formatycznych, klawiatury komputerowe alfanumeryczne 
specjalnie dostosowane do potrzeb służb telekomunikacyj-
nych i teleinformatycznych, kodery magnetyczne szczegól-
nie przeznaczone do celów telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, kodowane identyfikacyjne bransoletki magne-
tyczne szczególnie przeznaczone do celów telekomunika-
cyjnych i teleinformatycznych, komputerowe urządzenia 
peryferyjne szczególnie przeznaczone do celów telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych, komputery stacjonarne 
telekomunikacyjne jedno procesorowe lub wieloprocesoro-
we, komputery przenośne telekomunikacyjne typu laptop, 
komutatory szczególnie przeznaczone do celów telekomu-
nikacyjnych i teleinformatycznych, kondensatory elektrycz-
ne do sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 
kondensatory optyczne telekomunikacyjne do magistral 
przesyłowych światłowodowych, lampy optyczne specjalnie 
przystosowane do magistral przesyłowych światłowodo-
wych, lasery telekomunikacyjne inne niż do celów medycz-
nych, latarnie sygnalizacyjne specjalnie przystosowane 
do sprzętu telekomunikacyjnego, magnesy w tym magnesy 
neoprenowe do sprzętu telekomunikacyjnego i teleinforma-
tycznego, magnetofony taśmowe specjalistyczne dla po-
trzeb telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, magneto-
widy specjalistyczne dla potrzeb telekomunikacyjnych i tele-
informatycznych, magnetyczne karty identyfikujące specjali-
styczne dla potrzeb telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, magnetyczne nośniki danych szczególnie przeznaczo-
ne do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
maszty do anten bezprzewodowych szczególnie przezna-
czone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
materiały na przewody instalacji elektrycznych, meble do ka-
bin i komór telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, me-
gafony i gigatofony specjalistyczne dla potrzeb telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych, membrany akustyczne 
specjalistyczne dla potrzeb telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, mierniki stosowane jako przyrządy pomiarowe 
dla potrzeb telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, mi-
kroprocesory dla potrzeb telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, modemy i kodeki telekomunikacyjne i telein-
formatyczne, monitory ekranowe do wizualizacji danych 
specjalnie dostosowane dla potrzeb telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, myszy komputerowe dla potrzeb tele-
komunikacyjnych i teleinformatycznych, nadajniki sygnałów 
elektronicznych dla potrzeb telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, nagrane programy komputerowe dla potrzeb 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, naklejki termo-
czułe inne niż do użytku medycznego szczególnie przezna-
czone do celów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
napędy dysków komputerowych telekomunikacyjne i telein-
formatyczne, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycz-
nych telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, nośniki 
do rejestracji dźwięku telekomunikacyjne i teleinformatycz-
ne, notesy elektroniczne dla służb serwisu telekomunikacyj-
nego i teleinformatycznego, obciążenia rezystancyjne i po-
jemnościowe do urządzeń świetlnych telekomunikacyjne 

i teleinformatyczne, obwody drukowane telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne, odtwarzacze płyt DVD telekomunikacyj-
ne i teleinformatyczne, odtwarzacze wyspecjalizowane płyt 
kompaktowych telekomunikacyjne i teleinformatyczne, 
ogniwa fotoelektryczne telekomunikacyjne i teleinforma-
tyczne, ogniwa galwaniczne telekomunikacyjne i teleinfor-
matyczne, ograniczniki napięcia telekomunikacyjne i telein-
formatyczne, nagrane oprogramowanie komputerowe tele-
komunikacyjne i teleinformatyczne, optyczne nośniki da-
nych telekomunikacyjne i teleinformatyczne, osłony końcó-
wek i wyjść elektrycznych telekomunikacyjne i teleinforma-
tyczne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB te-
lekomunikacyjne i teleinformatyczne, podkładki pod myszy 
komputerowe z zabezpieczeniami przeciw inwazyjnymi, 
pokrowce na wyspecjalizowane laptopy telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne, powłoki do identyfikacji przewodów 
elektrycznych telekomunikacyjne i teleinformatyczne, pro-
stowniki prądu telekomunikacyjne i teleinformatyczne, prze-
mienniki i inwertory elektryczne telekomunikacyjne i telein-
formatyczne, przewodniki elektryczne telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne, przewody akustyczne telekomunikacyj-
ne i teleinformatyczne, przewody magnetyczne telekomuni-
kacyjne i teleinformatyczne, przyrządy matematyczne 
nie będące komputerami telekomunikacyjne i teleinforma-
tyczne, publikacje elektroniczne w formie modułów łado-
walnych o tematyce telekomunikacyjnej i teleinformatycz-
nej, płytki z obwodami drukowanymi dla potrzeb sprzętu 
telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, płyty do aku-
mulatorów elektrycznych dla potrzeb sprzętu telekomunika-
cyjnego i teleinformatycznego, rezystory elektryczne dla 
potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatyczne-
go, skanery dla potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i tele-
informatycznego, skrzynki do przyłączy stosowane dla po-
trzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego 
w sprzęcie telekomunikacyjnym i teleinformatycznym, 
skrzynki rozdzielcze stosowane dla potrzeb sprzętu teleko-
munikacyjnego i teleinformatycznego, sprzęgacze stosowa-
ne jako urządzenia przetwarzające dane dla potrzeb sprzętu 
telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, styki elektrycz-
ne przeciw inwazyjne dla potrzeb sprzętu telekomunikacyj-
nego i teleinformatycznego, szyldy i znaki świecąc dla po-
trzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 
elektroniczne tablice ogłoszeń dla potrzeb sprzętu teleko-
munikacyjnego i teleinformatycznego, tablice połączeń dla 
potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatyczne-
go, telefoniczne urządzenia nadawcze dla potrzeb sprzętu 
telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, telefony prze-
nośne wyspecjalizowane dla potrzeb sprzętu telekomunika-
cyjnego i teleinformatycznego, transformatory elektryczne 
zmieniające napięcie dla potrzeb sprzętu telekomunikacyj-
nego i teleinformatycznego, transpondery inne niż napięcio-
we dla potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinforma-
tycznego, tranzystory dla potrzeb sprzętu telekomunikacyj-
nego i teleinformatycznego, tuby głosowe dla potrzeb 
sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, tuleje 
złączowe do kabli elektrycznych dla potrzeb sprzętu teleko-
munikacyjnego i teleinformatycznego, tworniki elektryczne 
dla potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycz-
nego, uchwyty do telefonów komórkowych specjalnie do-
stosowane dla potrzeb serwisantów sprzętu telekomunika-
cyjnego i teleinformatycznego, układy scalone dla potrzeb 
sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, urzą-
dzenia diagnostyczne inne niż do celów medycznych spe-
cjalnie dostosowane dla potrzeb sprzętu telekomunikacyj-
nego, urządzenia do fototelegrafii specjalnie dostosowane 
dla potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycz-
nego, urządzenia do namierzania dźwięku jako sonometry 



10 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT5/2023

specjalnie dostosowane dla potrzeb sprzętu telekomunika-
cyjnego i teleinformatycznego, urządzenia do nawigacji sa-
telitarnej specjalnie dostosowane dla potrzeb sprzętu teleko-
munikacyjnego i teleinformatycznego, urządzenia do od-
twarzania dźwięku specjalnie dostosowane dla potrzeb 
sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, urzą-
dzenia do zdalnego sterowania dla potrzeb sprzętu teleko-
munikacyjnego i teleinformatycznego, urządzenia do łado-
wania akumulatorów elektrycznych dla potrzeb sprzętu tele-
komunikacyjnego i teleinformatycznego, urządzenia elek-
trodynamiczne do zdalnego sterowania dla potrzeb sprzętu 
telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, urządzenia 
wysokiej częstotliwości dla potrzeb sprzętu telekomunika-
cyjnego i teleinformatycznego takie jak: sterowniki, prze-
mienniki, falowniki, przetworniki, urządzenia zabezpieczają-
ce przed promieniowaniem jonizującym dla potrzeb sprzętu 
telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, woltomierze 
dla potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycz-
nego, wskaźniki elektroniczne emitujące światło dla potrzeb 
sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, wskaź-
niki strat elektrycznych dla potrzeb sprzętu telekomunikacyj-
nego i teleinformatycznego, wskaźniki temperatury dla po-
trzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 
wykrywacze dymu dla potrzeb sprzętu telekomunikacyjne-
go i teleinformatycznego, wykrywacze przedmiotów meta-
lowych stosowane w telekomunikacji i informatyce, wyłącz-
niki samoczynne dla potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego 
i teleinformatycznego, wyłączniki zdalnie sterowane do wy-
niesionych urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych, zestawy głośno mówiące dla potrzeb sprzętu teleko-
munikacyjnego i teleinformatycznego, złącza do przewodów 
elektrycznych dla potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i te-
leinformatycznego, łączniki elektryczne dla potrzeb sprzętu 
telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 16 wydruki, do-
kumenty, certyfikaty, instrukcje, regulaminy dla potrzeb syste-
mów telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, przetwa-
rzania danych, ochronno-środowiskowych, oraz obronno-
ściowych i służb specjalnych, takie zwłaszcza jak: papier 
z nadrukami o tematyce telekomunikacyjnej i teleinforma-
tycznej, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w in-
nych klasach dla potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i te-
leinformatycznego, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów) dla potrzeb sprzętu telekomunika-
cyjnego i teleinformatycznego, materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania (nie ujęte w innych klasach) specjalnie 
dostosowane do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i te-
leinformatycznego, afisze o tematyce telekomunikacyjnej 
i teleinformatycznej, plakaty o tematyce telekomunikacyjnej 
i teleinformatycznej, bloczki i bloki do pisania o tematyce do-
stosowanej do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i tele-
informatycznego, broszury tematyczne dla potrzeb sprzętu 
telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, arkusze z celu-
lozy regenerowanej do pakowania sprzętu telekomunikacyj-
nego i teleinformatycznego, chłonne arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania sprzętu telekomunikacyjnego i telein-
formatycznego, czasopisma o tematyce dostosowanej 
do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycz-
nego, periodyki i wydawnictwa bezdebitowe dla potrzeb 
sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, diagra-
my o tematyce telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, ety-
kiety inne niż z materiału tekstylnego o tematyce telekomu-
nikacyjnej i teleinformatycznej, folie z tworzyw sztucznych 
z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania 
w transporcie sprzętu telekomunikacyjnego i teleinforma-
tycznego, formularze jako blankiety o tematyce dostosowa-
nej do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinforma-
tycznego, druki o tematyce dostosowanej do potrzeb sprzę-

tu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, gazety o te-
matyce dostosowanej do potrzeb sprzętu telekomunikacyj-
nego i teleinformatycznego, indeksy i skorowidze o tematy-
ce dostosowanej do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego 
i teleinformatycznego, kalendarze branżowe o tematyce 
dostosowanej do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego 
i teleinformatycznego, wyroby z kartonu z miazgi drzewnej 
jako artykuły papiernicze z napisami informacyjnymi i in-
struktażowymi o tematyce dostosowanej do potrzeb sprzę-
tu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, karty do se-
gregowania i indeksowe inne niż do gier o tematyce dosto-
sowanej do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i telein-
formatycznego, katalogi o tematyce dostosowanej do po-
trzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 
książki inne niż beletrystyczne o tematyce dostosowanej 
do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycz-
nego, urządzenia do laminowania dokumentów do sprzętu 
telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, nie będące 
aparatami materiały do nauczania o tematyce dostosowa-
nej do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinforma-
tycznego, naklejki adresowe i nalepki o tematyce dostoso-
wanej do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinfor-
matycznego, odciskarki nieelektryczne do kart dostępo-
wych o tematyce dostosowanej do potrzeb sprzętu teleko-
munikacyjnego i teleinformatycznego, papier do maszyn 
rejestrujących stosowanych w sprzęcie telekomunikacyj-
nym i teleinformatycznym, papier do radiogramów stoso-
wanych w sprzęcie telekomunikacyjnym i teleinformatycz-
nym, plansze papierowe lub tekturowe o tematyce teleko-
munikacyjnej i teleinformatycznej, podręczniki o tematyce 
dostosowanej do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego 
i teleinformatycznego, taśmy i karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych o tematyce dostosowanej 
do potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycz-
nego, prospekty dedykowane użytkownikom sprzętu tele-
komunikacyjnego i teleinformatycznego, skoroszyty na do-
kumenty dedykowane o tematyce dostosowanej do po-
trzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 
stemple do pieczętowania dokumentacji i oprogramowania 
sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, szyldy 
z papieru lub z kartonu do oznaczania sprzętu telekomuni-
kacyjnego i teleinformatycznego, urządzenia do ręcznego 
etykietowania i/lub sygnowania sprzętu i oprogramowania 
telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, datowniki dla 
potrzeb sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatyczne-
go, wskaźniki nieelektryczne do sprzętu telekomunikacyjne-
go i teleinformatycznego, wyroby z kartonu z napisami 
i oznaczeniami o tematyce dostosowanej do potrzeb sprzę-
tu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 35 usługi 
na rzecz osób trzecich agencji importowo-eksportowych, 
agencji informacji handlowej, agencji reklamowej w zakre-
sie sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego i telein-
formatycznego, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie 
analizy kosztów opracowywania i eksploatacji sprzętu 
i oprogramowania telekomunikacyjnego i teleinformatycz-
nego, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie analiz rynko-
wych i audytu sprzętu i oprogramowania telekomunikacyj-
nego i teleinformatycznego, usługi na rzecz osób trzecich 
w zakresie organizowania sprzedaży w trybie aukcji i prze-
targów publicznych sprzętu i oprogramowania telekomuni-
kacyjnego i teleinformatycznego, badania marketingowe 
na rzecz osób trzecich w sprawach sprzętu i oprogramowa-
nia telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, usługi 
na rzecz osób trzecich w zakresie badania opinii publicznej 
w sprawach sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjne-
go i teleinformatycznego, usługi na rzecz osób trzecich 
w zakresie badania w dziedzinie działalności gospodarczej 
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w dziedzinie sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjne-
go i teleinformatycznego, usługi na rzecz osób trzecich w za-
kresie dobór personelu za pomocą metod psychotechnicz-
nych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie powielania 
i digitalizacji dokumentów, usługi na rzecz osób trzecich 
w zakresie doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, wycena sprzętu i opro-
gramowania telekomunikacyjnego, usługi na rzecz osób 
trzecich w zakresie dystrybucja materiałów reklamowych, 
druków, prospektów, broszur, doradztwo w zakresie organi-
zacji i zarządzania działalności gospodarczej w zakresie tele-
komunikacji, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie kolpor-
tażu próbek, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie pozy-
skiwania danych do komputerowych baz danych, usługi 
na rzecz osób trzecich w zakresie systematyzacji danych 
komputerowych i lokalnych baz danych, komputerowego 
zarządzania plikami danych w tym danych wrażliwych w try-
bie niejawnym, usługowe wyszukiwanie informacji z plików 
komputerowych dla osób trzecich, usługowe pośrednictwo 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługowa 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
na rzecz osób trzecich w zakresie wynajmowania przestrzeni 
reklamowych, uaktualniania materiału reklamowego, two-
rzenia reklamowych i sponsorowanych tekstów, wynajmo-
wania nośników reklamowych w drodze pośrednictwa, usłu-
gi na rzecz osób trzecich w zakresie reklamy koresponden-
cyjnej, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie przygotowy-
wanie reklam prasowych i sieciowych internetowych, usługi 
na rzecz osób trzecich w zakresie reklamy radiowej i telewi-
zyjnej, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie transkrypcji 
formy wiadomości i komunikatów, usługi na rzecz osób trze-
cich w zakresie wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 37 usługi na rzecz 
osób trzecich w zakresie instalacji, serwisowania oraz reno-
wacji elektrycznych, elektronicznych i informatycznych urzą-
dzeń takich jak: drukarki, czytniki, przemienniki, modulatory, 
pamięci masowe, serwery, komputery i ich części, 38 usługi 
łączeniowe sieciowe publiczne (zestawiania połączeń) tele-
komunikacyjne i teleinformatyczne, usługi INTRANET-owe 
zestawiania połączeń w sieciach nie publicznych, usługi 
na rzecz osób trzecich w zakresie usługi wynajmowania ma-
szyn, urządzeń i telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
42 usługi na rzecz osób trzecich projektowe w zakresie elek-
trycznych i elektronicznych algorytmów postępowania, 
oprogramowań, urządzeń, elementów, podzespołów, paneli, 
bloków, systemów i ich części telekomunikacyjnych, telein-
formatycznych, przetwarzania danych, ochronno-środowi-
skowych, oraz dla potrzeb obronnościowych i służb specjal-
nych, usługi na rzecz osób trzecich projektowo-konstrukcyj-
ne, badawcze, dywersyfikacyjne i analityczne stron interneto-
wych w zakresie elektrycznych i elektronicznych urządzeń, 
elementów, podzespołów, paneli, bloków, systemów 
i ich części telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, prze-
twarzania danych, ochronno-środowiskowych, oraz obron-
nościowych i służb specjalnych, usługi na rzecz osób trzecich 
w zakresie usługi wynajmowania oprogramowania teleko-
munikacyjnego i teleinformatycznego, 45 usługi na rzecz 
osób trzecich badania przedmiotowego w zakresie stanu 
prawnego i zdolności patentowej i ochronnej określonych 
elektrycznych i elektronicznych oprogramowań, urządzeń, 
elementów, podzespołów, paneli, bloków, systemów 
i ich części telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, prze-
twarzania danych, ochronno-środowiskowych, oraz obron-
nościowych i służb specjalnych.

(210) 500019 (220) 2019 05 20
(731) GAJEWSKA NINA STUDIO ODNOWA, Bolesławiec
(540) (znak słowny)
(540) Boleslavia
(510), (511) 3 kwas oleinowy do użycia w produkcji kosme-
tyków, olejki mineralne, olejki po opalaniu, olejki do ciała, ko-
smetyki w formie olejków, olejki kosmetyczne do naskórka, 
olejki do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów ko-
smetycznych, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olejki 
do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne o zastosowaniu kosme-
tycznym, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejek 
różany do celów kosmetycznych, olejek lawendowy do użyt-
ku kosmetycznego, olejki cytronelowe do użytku kosme-
tycznego, olejki rozmarynowe do użytku kosmetycznego, 
olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, olejki 
do opalania do celów kosmetycznych, olejki do kąpieli do ce-
lów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji pre-
paratów kosmetycznych, olejki do aromaterapii do użytku 
kosmetycznego, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki upięk-
szające, kosmetyki kolorowe, kosmetyki funkcjonalne, ko-
smetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki i prepa-
raty kosmetyczne, kremy kosmetyczne, róże kosmetyczne, 
mleczka kosmetyczne, mydła kosmetyczne, talk kosmetycz-
ny, wazelina kosmetyczna, eyelinery, korektory, pianki, ko-
smetyki do samoopalania, kosmetyki do brwi, koncentraty 
nawilżające, kosmetyki do rzęs, żele nawilżające, kremy toni-
zujące, toniki, kosmetyki do włosów, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do ust, kosmetyki zawie-
rające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki 
dla dzieci, preparaty zmiękczające, kosmetyki do ozdabiania, 
płynne kremy, kremy kosmetyczne odżywcze, kosmetyczne 
środki nawilżające, kosmetyki do cery zmarszczkowej, ko-
smetyki w formie żeli, maseczki do skóry, kosmetyki do maki-
jażu skóry, peelingi do twarzy, kosmetyki w postaci różu, ko-
smetyki do użytku osobistego, kremy na noc, kosmetyki 
w postaci kremów, pudry w kamieniu, kosmetyki w postaci 
płynów, produkty powlekające usta, kolorowe kosmetyki 
do oczu, podkłady do paznokci, kremy do ciała, kompaktowe 
kosmetyki do makijażu, błyszczyki do ust, kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne farby 
do ciała, płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny do twa-
rzy, toniki do twarzy, kremy do twarzy, preparaty kosmetycz-
ne po goleniu, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne 
żele pod oczy, płyny kosmetyczne przed goleniem, kosme-
tyczne peelingi do ciała, tłuszcze do celów kosmetycznych, 
kleje do celów kosmetycznych, lakier do celów kosmetycz-
nych, pomady do celów kosmetycznych, maści do celów 
kosmetycznych, zmywacze lakieru do paznokci, mieszanki 
do rozjaśniania skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, nawilżające balsamy do skóry, nawilżające kremy 
do skóry, kosmetyki w formie sproszkowanej, produkty prze-
ciwsłoneczne do ust, preparaty do wybielania skóry, odżyw-
ki utwardzające do paznokci, preparaty kosmetyczne po-
wstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty kosmetycz-
ne o działaniu wyszczuplającym, kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do odnowy 
skóry, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, prepa-
raty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosme-
tyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne 
do pod prysznic, produkty kosmetyczne do ochrony ust, 
wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, preparaty 
kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, woda utlenio-
na do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, preparaty ściągające do celów kosme-
tycznych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
masło kakaowe do celów kosmetycznych, perfumowany 
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puder do użytku kosmetycznego, mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, kremy kojące do użytku kosme-
tycznego, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetyczne-
go, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, perfumowane kosmetyki 
w aerozolu do ciała, kosmetyki w postaci cieni do powiek, 
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, krem 
z retinolem do celów kosmetycznych, żel z aloesem do ce-
lów kosmetycznych, płukanki do włosów do użytku kosme-
tycznego, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół 
oczu, kremy do jasnej karnacji do użytku kosmetycznego, 
wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, produk-
ty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, pro-
dukty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku ko-
smetycznego, środki do namaczania do kąpieli do użytku 
kosmetycznego, środki nawilżające przeciw starzeniu się 
do użytku jako kosmetyki, preparaty kosmetyczne minimali-
zujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, olejek 
z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, pasta 
kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania 
świeceniu się skóry, preparaty w aerozolu do stosowania miej-
scowego na skórę do celów kosmetycznych, 35 sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa olejów kosmetycznych, kosmetyków 
w formie olejków, kwasów oleinowych do użycia w produk-
cji kosmetyków, olejków mineralnych, olejków po opalaniu, 
olejków do ciała, olejków kosmetycznych do naskórka, olej-
ków do celów kosmetycznych, olejów rycynowych do celów 
kosmetycznych, olejów kokosowych do celów kosmetycz-
nych, olejków do pielęgnacji skóry, olejków eterycznych o za-
stosowaniu kosmetycznym, olejków naturalnych do celów 
kosmetycznych, olejków różanych do celów kosmetycznych, 
olejków lawendowych do użytku kosmetycznego, olejków 
cytronelowych do użytku kosmetycznego, olejków rozmary-
nowych do użytku kosmetycznego, olejków eukaliptuso-
wych do użytku kosmetycznego, olejków do opalania do ce-
lów kosmetycznych, olejków do kąpieli do celów kosmetycz-
nych, olejków perfumowanych do produkcji preparatów ko-
smetycznych, olejków do aromaterapii do użytku kosme-
tycznego, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków upięk-
szających, kosmetyków kolorowych, kosmetyków funkcjo-
nalnych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicz-
nych, kosmetyków i preparatów kosmetycznych, kremów 
kosmetycznych, mleczek kosmetycznych, mydeł kosmetycz-
nych, talków kosmetycznych, wazeliny kosmetycznej, eyeli-
nerów, korektorów, pianek, kosmetyków do samoopalania, 
kosmetyków do brwi, koncentratów nawilżających, kosmety-
ków do rzęs, żelów nawilżających, kremów tonizujących, to-
ników, kosmetyków do włosów, kosmetyków do makijażu, 
kosmetyków do paznokci, kosmetyków do ust, kosmetyków 
zawierających pantenol, kosmetyków zawierających keraty-
nę, kosmetyków dla dzieci, preparatów zmiękczających, ko-
smetyków do ozdabiania, płynnych kremów, kremów ko-
smetycznych odżywczych, kosmetycznych środków nawil-
żających, kosmetyków do cery zmarszczkowej, kosmetyków 
w formie żeli, maseczek do skóry, kosmetyków do makijażu 
skóry, peelingów do twarzy, kosmetyków w postaci różu, ko-
smetyków do użytku osobistego, kremów na noc, kosmety-
ków w postaci kremów, pudrów w kamieniu, kosmetyków 
w postaci płynów, produktów powlekających usta, koloro-
wych kosmetyków do oczu, podkładów do paznokci, kre-
mów do ciała, kompaktowych kosmetyków do makijażu, 
błyszczyków do ust, kosmetyków zawierających kwas hialu-
ronowy, kosmetyków do pielęgnacji urody, preparatów ko-
smetycznych do kąpieli, kosmetycznych farby do ciała, pły-
nów kosmetycznych do demakijażu, płynów do twarzy, toni-
ków do twarzy, kremów do twarzy, preparatów kosmetycz-

nych po goleniu, kosmetycznych płynów do włosów, ko-
smetycznych żelów pod oczy, płynów kosmetycznych przed 
goleniem, kosmetycznych peelingów do ciała, tłuszczów 
do celów kosmetycznych, klejów do celów kosmetycznych, 
lakierów do celów kosmetycznych, pomad do celów kosme-
tycznych, maści do celów kosmetycznych, zmywaczy lakieru 
do paznokci, mieszanek do rozjaśniania skóry, kosmetyków 
przeznaczonych do suchej skóry, nawilżających balsamów 
do skóry, nawilżających kremów do skóry, kosmetyków 
w formie sproszkowanej, produktów przeciwsłonecznych 
do ust, preparatów do wybielania skóry, odżywek utwardza-
jących do paznokci, preparatów kosmetycznych powstrzy-
mujących odrastanie owłosienia, preparatów kosmetycz-
nych o działaniu wyszczuplającym, kosmetyków nieleczni-
czych i preparatów toaletowych, preparatów kosmetycznych 
do odnowy skóry, preparatów kosmetycznych do ujędrnia-
nia biustu, preparatów kosmetycznych do złuszczania na-
skórka, preparatów kosmetycznych do oczyszczania skóry, 
preparatów kosmetycznych pod prysznic, produktów ko-
smetycznych do ochrony ust, wielofunkcyjnych preparatów 
kosmetycznych do skóry, preparatów kolagenowych do za-
stosowań kosmetycznych, wody utlenionej do celów kosme-
tycznych, mleczek oczyszczających do celów kosmetycz-
nych, preparatów ściągających do celów kosmetycznych, 
aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, masła 
kakaowego do celów kosmetycznych, perfumowanych pu-
drów do użytku kosmetycznego, mleczka migdałowego 
do celów kosmetycznych, kremów kojących do użytku ko-
smetycznego, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosme-
tycznego, kremów chłodzących do użytku kosmetycznego, 
ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, perfumo-
wanych kosmetyków w aerozolu do ciała, kosmetyków 
w postaci cieni do powiek, maseczek zwężających pory sto-
sowane jako kosmetyki, kremów z retinolem do celów ko-
smetycznych, żelów z aloesem do celów kosmetycznych, 
płukanek do włosów do użytku kosmetycznego, kremów 
kosmetycznych do ujędrniania skóry wokół oczu, kremów 
do jasnej karnacji do użytku kosmetycznego, wody mineral-
nej w sprayu do celów kosmetycznych, produktów do wysu-
szania włosów do użytku kosmetycznego, preparatów ko-
smetycznych do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, produktów 
do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycz-
nego, środków do namaczania do kąpieli do użytku kosme-
tycznego, środków nawilżających przeciw starzeniu się 
do użytku jako kosmetyki, preparatów kosmetycznych mini-
malizujących zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, 
olejków z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycz-
nych, past kosmetycznych do nakładania na twarz w celu 
przeciwdziałania świeceniu się skóry, preparatów w aerozolu 
do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycz-
nych, 41 usługi szkoleniowe, usługi szkoleniowe w zakresie 
kosmetyki, usługi szkoleniowe w zakresie zabiegów kosme-
tycznych, 44 elektroliza kosmetyczna; zabiegi kosmetyczne; 
chirurgia kosmetyczna; usługi kosmetyczne; analiza kosme-
tyczna; zabiegi kosmetyczne dla ciała; zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy; zabiegi kosmetyczne dla włosów; laserowy za-
bieg kosmetyczny pajączków; kosmetyczny zabieg laserowy 
skóry; usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała; elektroliza 
do celów kosmetycznych; kosmetyczne usuwanie laserem 
zbędnych włosów; usługi chirurgii kosmetycznej i plastycz-
nej; nakładanie produktów kosmetycznych na twarz; usługi 
w zakresie porad kosmetycznych; nakładanie produktów ko-
smetycznych na ciało; elektroliza kosmetyczna w celu usu-
wania owłosienia; kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost 
włosów; kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera; 
usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej; wstrzyki-
walne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych; za-
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biegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy; usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało; masaże; masaż tkanek głę-
bokich; informacje dotyczące masażu; usługi zabiegów 
na cellulit; usuwanie cellulitu z ciała; usługi lecznicze doty-
czące usuwania cellulitu; usługi mikrodermabrazji; usługi 
w zakresie krioterapii; usługi doradztwa dotyczącego makija-
żu i nakładania makijażu; usługi w zakresie makijażu perma-
nentnego; usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania ma-
kijażu; usługi gabinetów odchudzania; planowanie progra-
mów odchudzających; usługi doradcze w zakresie odchu-
dzania; usługi w zakresie odchudzania; usługi w zakresie lase-
rowego odmładzania skóry; usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera; laserowe usuwanie żylaków; usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry; usługi doradcze związane z pie-
lęgnacją skóry; usługi w zakresie leczenia medycznego; usłu-
gi w zakresie leczenia chirurgicznego; leczenie kosmetyczne 
grzyba palców nóg; zabiegi depilacyjne; usługi w zakresie 
terapii za pomocą światła; gabinety pielęgnacji skóry.

(210) 513370 (220) 2020 05 13
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5G

(531) 29.01.13, 27.05.21, 27.07.17, 27.07.21, 27.05.17
(510), (511) 9  mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, ma-
gnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) 
z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia 
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinemato-
graficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów 
pochodnych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi pole-
gające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, 
kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji 
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub 
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz 
zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: re-
klamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji 
o produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów 
handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-
-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja o działal-
ności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje 
informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu 

sieci Internet w zakresie przekazywania informacji o usłu-
gach reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich to-
warów związanych ze świadczeniem usług lub korzystaniem 
z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicz-
nych takich jak: dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne 
wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty 
magnetyczne czyste i z zapisem, publikacje elektroniczne 
dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych 
lub z Internetu, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, te-
stujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, 
aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, 
sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego, usługa po-
legająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie 
reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, elektroniczny serwis in-
formacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu 
baz danych (prace biurowe), usługa polegająca na prezen-
tacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji i kształce-
nia, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług medycznych, 
pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług opiekuńczych, 
pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochro-
niarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 36 usługi ban-
kowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, 
usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi 
konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradz-
two ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe, le-
asing finansowy, doradztwo podatkowe, administrowanie 
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, informa-
cja o ww. usługach, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, po-
średnictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usłu-
gach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakresie nauczania 
poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność spor-
towa, informacja o działalności sportowej, usługi w zakresie 
prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (montaż i dys-
trybucja programów), informacja o ww. usługach, 44 usługi 
medyczne, usługi opiekuńcze, informacja o ww. usługach, 
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45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach.

(210) 513371 (220) 2020 05 13
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5G

(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.17, 
26.04.18

(510), (511) 9  mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, ma-
gnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) 
z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia 
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinemato-
graficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów 
pochodnych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi pole-
gające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, 
kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informa-
cji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu 
lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych 
oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w za-
kresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania 
informacji o produktach reklamowych, organizacji wystaw 
lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów 
kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wyko-
rzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania informa-
cji o usługach reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług lub 
korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, internetowych 
i elektronicznych takich jak: dyski, taśmy i drutowe pamięci 
magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami 
danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, publikacje 
elektroniczne dostarczane w trybie on-line z komputerowej 
bazy danych lub z Internetu, elektryczne aparaty i przyrzą-
dy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów 
dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektroop-
tyczne, filmy wideo, sprzedaż zestawów do podpisu elek-
tronicznego, usługa polegająca na prezentacji ofert usług 
internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-

czej, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegają-
cy na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych 
w zakresie edukacji i kształcenia, pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży usług medycznych, pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży usług opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ener-
gii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług medycz-
nych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowa-
nia i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, sprze-
daż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycz-
nej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, 36 usługi bankowe, 
usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usłu-
gi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi kon-
sultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe, leasing 
finansowy, doradztwo podatkowe, administrowanie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomościami, informacja 
o ww. usługach, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odpro-
wadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 
pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usłu-
gach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakresie nauczania 
poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność spor-
towa, informacja o działalności sportowej, usługi w zakresie 
prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (montaż i dys-
trybucja programów), informacja o ww. usługach, 44 usługi 
medyczne, usługi opiekuńcze, informacja o ww. usługach, 
45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach.

(210) 519163 (220) 2020 10 07
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) MOJA CHWILA
(510), (511) 30 kawa, gotowe napoje kawowe, herbata i pro-
dukty herbaciane, herbata do zaparzania, herbaty ziołowe 
[napary], zioła przetworzone, zioła suszone, herbaty owoco-
we, herbata, herbata czarna, herbata earl grey.
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(210) 520289 (220) 2020 11 02
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aViDa

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 noże, widelce, łyżki, sztućce, 21 artykuły 
do czyszczenia, chochle, mechaniczne urządzenia czysz-
czące, miotły, szczotki, mopy, mopy gałgankowe, urządzenia 
do wyżymania mopa, wiadra do mopów, końcówki do mo-
pów, wyżymaczki do mopów, wiadra z wyciskarkami do mo-
pów, wiadra z wyżymaczkami do mopów, wyciskacz do mo-
pów [nakładka na wiadra], uchwyty do mopów, 35 usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji następujących towarów: noże, 
widelce, łyżki, sztućce, chochle, mechaniczne urządzenia 
czyszczące, miotły, szczotki, śmietniczki, mopy, mopy gał-
gankowe, urządzenia do wyżymania mopa, wiadra do mo-
pów, końcówki do mopów, wyżymaczki do mopów, wiadra 
z wyciskarkami do mopów, wiadra z wyżymaczkami do mo-
pów, wyciskacz do mopów [nakładka na wiadra], pojemniki 
kuchenne lub gospodarstwa domowego, wiadra do użytku 
w gospodarstwie domowym, uchwyty do mopów.

(210) 520290 (220) 2020 11 02
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aViDa

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 noże, widelce, łyżki, sztućce, 21 artykuły 
do czyszczenia, chochle, mechaniczne urządzenia czysz-
czące, miotły, szczotki, mopy, mopy gałgankowe, urządzenia 
do wyżymania mopa, wiadra do mopów, końcówki do mo-
pów, wyżymaczki do mopów, wiadra z wyciskarkami do mo-
pów, wiadra z wyżymaczkami do mopów, wyciskacz do mo-
pów [nakładka na wiadra], uchwyty do mopów, 35 usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji następujących towarów: noże, 
widelce, łyżki, sztućce, chochle, mechaniczne urządzenia 
czyszczące, miotły, szczotki, śmietniczki, mopy, mopy gał-
gankowe, urządzenia do wyżymania mopa, wiadra do mo-
pów, końcówki do mopów, wyżymaczki do mopów, wiadra 
z wyciskarkami do mopów, wiadra z wyżymaczkami do mo-
pów, wyciskacz do mopów [nakładka na wiadra], pojemniki 
kuchenne lub gospodarstwa domowego, wiadra do użytku 
w gospodarstwie domowym, uchwyty do mopów.

(210) 523653 (220) 2021 01 27
(731) WARZOCHA HUBERT, Rzeszów
(540) (znak słowny)

(540) Amersty
(510), (511) 44 Hodowla zwierząt, Hodowla psów, Doradz-
two związane z hodowlą zwierząt.

(210) 532465 (220) 2021 08 07
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub mul-
timedialnych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci 
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie 
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobi-
stych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramo-
wanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramo-
wanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści 
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści mul-
timedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefo-
nach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglą-
dania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, 
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowa-
nie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach 
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, 
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych 
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści au-
diowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglą-
dania programów telewizyjnych na komputerach, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, 
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, te-
lewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale 
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, ter-
minale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elek-
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tronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, 
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy 
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, 
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmac-
niacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektronicz-
ne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści 
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, 
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki 
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów 
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multime-
dialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodo-
we, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobil-
nych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, ak-
cesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, ak-
cesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały 
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, 
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, 
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne 
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, 
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty sa-
mochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło 
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefo-
nów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych 
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów 
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów 
z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów table-
tów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działal-
ności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności 
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja tar-
gów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 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 da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-

szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi teleinfor-
matyczne obejmujące przetwarzanie danych w systemach 
teleinformatycznych z wykorzystaniem sieci telekomunika-
cyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie 
prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali 
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internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, działalność 
centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyj-
ne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunika-
cyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewo-
dowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji 
radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale kom-
puterowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer stru-
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, 
usługi wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audio-
wizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, 
udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacji 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych 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 progra-
mów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprze-
wodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja progra-
mów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, 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], nadawanie tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pomocą Internetu lub innych sieci ko-
munikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów 
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wi-
deo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do programów radiowych, agencje informacyjne, przeka-
zywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyj-
nych w Internecie, usługi teletechniczne obejmujące wyko-
nawstwo, tj. dobór, dostarczenie i instalację sieci teletech-
nicznych takich jak sieci dla systemów alarmowych, kontroli 
dostępu, sygnalizacji zdarzeń, telewizji przemysłowej lub 
sieci LAN, urządzeń teletechnicznych wykorzystywanych 
w systemach alarmowych, systemach kontroli dostępu, słu-
żących sygnalizacji zdarzeń, systemach telewizji przemysło-
wej lub sieciach LAN, i systemów teletechnicznych takich jak 
systemy alarmowe lub kontroli dostępu lub sygnalizacji zda-
rzeń, systemy telewizji przemysłowej, usługi teletechniczne 
obejmujące utrzymanie, tj. monitorowanie działania i kon-
serwację sieci teletechnicznych takich jak sieci dla systemów 
alarmowych, kontroli dostępu, sygnalizacji zdarzeń, telewizji 
przemysłowej lub sieci LAN, urządzeń teletechnicznych wy-
korzystywanych w systemach alarmowych, systemach kon-
troli dostępu, służących sygnalizacji zdarzeń, systemach tele-
wizji przemysłowej lub sieciach LAN, i systemów teletech-
nicznych takich jak systemy alarmowe lub kontroli dostępu 

lub sygnalizacji zdarzeń, systemy telewizji przemysłowej, 
usługi teleinformatyczne obejmujące wysyłanie danych  
(tj. wprowadzanie danych do systemu i inicjowanie transmisji 
przez sieć) lub odbieranie danych (tj. pobieranie danych 
do systemu z sieci) w systemach teleinformatycznych z wy-
korzystaniem sieci telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie 
informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadze-
nia stacji radiowych polegające na udostępnianiu infrastruk-
tury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na udostępnianiu infrastruktury tech-
nicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształ-
cenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośred-
nictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowa-
nie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wy-
staw edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie sportu, 
usługi w zakresie kultury, organizowanie wystaw, za wyjąt-
kiem wystaw o charakterze reklamowym czy promocyjnym, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szko-
leń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowa-
nie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kompu-
terowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wy-
kazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, 
wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja na-
grań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, sateli-
tarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem 
stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyj-
nych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępnia-
nia zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji 
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcoję-
zycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, 
wyboru pakietów programowych programów telewizyj-
nych i radiowych, udostępnianie filmów i programów tele-
wizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi trans-
misji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych  
online nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizual-
nych online nie do pobrania, udostępnianie treści multime-
dialnych online nie do pobrania, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie na-
grań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, na-
grań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja 
filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści 
audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja 
programów telewizyjnych, dystrybucja programów radio-
wych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 532468 (220) 2021 08 07
(731) CYFROWY POLSAT Spółka Akcyjna, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) polsat box go

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.07, 26.04.16
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub mul-
timedialnych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci 
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie 
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobi-
stych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramo-
wanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramo-
wanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści 
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści mul-
timedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefo-
nach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglą-
dania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, 
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowa-
nie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach 
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, 
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych 
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści au-
diowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglą-
dania programów telewizyjnych na komputerach, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, 
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, te-
lewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale 
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, ter-
minale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elek-
tronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, 
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy 
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, 
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmac-
niacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektronicz-
ne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści 
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, 
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki 
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów 
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multime-

dialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodo-
we, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobil-
nych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, ak-
cesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, ak-
cesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały 
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, 
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, 
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne 
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, 
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty sa-
mochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło 
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefo-
nów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych 
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów 
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów 
z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów table-
tów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działal-
ności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności 
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja tar-
gów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 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 da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
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kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi teleinfor-
matyczne obejmujące przetwarzanie danych w systemach 
teleinformatycznych z wykorzystaniem sieci telekomunika-
cyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie 
prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, działalność 
centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyj-
ne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunika-
cyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewo-
dowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji 
radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale kom-
puterowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer stru-
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, 
usługi wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audio-
wizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, 

udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacji 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych 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 progra-
mów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprze-
wodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja progra-
mów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, 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], nadawanie tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pomocą Internetu lub innych sieci ko-
munikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów 
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wi-
deo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do programów radiowych, agencje informacyjne, przeka-
zywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, usługi teletechniczne obejmujące wykonaw-
stwo, tj. dobór, dostarczenie i instalację sieci teletechnicznych 
takich jak sieci dla systemów alarmowych, kontroli dostępu, 
sygnalizacji zdarzeń, telewizji przemysłowej lub sieci LAN, 
urządzeń teletechnicznych wykorzystywanych w syste-
mach alarmowych, systemach kontroli dostępu, służących 
sygnalizacji zdarzeń, systemach telewizji przemysłowej lub 
sieciach LAN, i systemów teletechnicznych takich jak syste-
my alarmowe lub kontroli dostępu lub sygnalizacji zdarzeń, 
systemy telewizji przemysłowej, usługi teletechniczne obej-
mujące utrzymanie, tj. monitorowanie działania i konserwa-
cję sieci teletechnicznych takich jak sieci dla systemów alar-
mowych, kontroli dostępu, sygnalizacji zdarzeń, telewizji 
przemysłowej lub sieci LAN, urządzeń teletechnicznych wy-
korzystywanych w systemach alarmowych, systemach kon-
troli dostępu, służących sygnalizacji zdarzeń, systemach tele-
wizji przemysłowej lub sieciach LAN, i systemów teletech-
nicznych takich jak systemy alarmowe lub kontroli dostępu 
lub sygnalizacji zdarzeń, systemy telewizji przemysłowej, 
usługi teleinformatyczne obejmujące wysyłanie danych  
(tj. wprowadzanie danych do systemu i inicjowanie transmisji 
przez sieć) lub odbieranie danych (tj. pobieranie danych 
do systemu z sieci) w systemach teleinformatycznych z wy-
korzystaniem sieci telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie 
informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadze-
nia stacji radiowych polegające na udostępnianiu infrastruk-
tury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na udostępnianiu infrastruktury tech-
nicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształ-
cenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośred-
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nictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowa-
nie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wy-
staw edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie sportu, 
usługi w zakresie kultury, organizowanie wystaw, za wyjąt-
kiem wystaw o charakterze reklamowym czy promocyjnym, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szko-
leń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowa-
nie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kompu-
terowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wy-
kazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, 
wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja na-
grań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, sateli-
tarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem 
stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyj-
nych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o pro-
gramach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru 
pakietów programowych programów telewizyjnych i radio-
wych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem usługi transmisji wideo 
na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online nie do po-
brania, udostępnianie treści audiowizualnych online 
nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych onli-
ne nie do pobrania, 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, wypożyczanie treści audiowi-
zualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja 
filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów 
telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry ofe-
rowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, 
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 532469 (220) 2021 08 07
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box go

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.16
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-

nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub mul-
timedialnych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci 
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie 
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobi-
stych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramo-
wanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramo-
wanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści 
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści mul-
timedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefo-
nach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglą-
dania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, 
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowa-
nie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach 
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, 
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych 
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści au-
diowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglą-
dania programów telewizyjnych na komputerach, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, 
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, te-
lewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale 
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, ter-
minale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elek-
tronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, 
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy 
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, 
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmac-
niacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektronicz-
ne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści 
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, 
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki 
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów 
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multime-
dialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodo-
we, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobil-
nych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, ak-
cesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, ak-
cesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały 
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, 
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, 
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne 
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, 
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty sa-
mochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło 
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefo-
nów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych 
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów 
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów 
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z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów table-
tów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działal-
ności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności 
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja tar-
gów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 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 da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośred-

nictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi teleinfor-
matyczne obejmujące przetwarzanie danych w systemach 
teleinformatycznych z wykorzystaniem sieci telekomunika-
cyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie 
prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, działalność 
centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyj-
ne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunika-
cyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewo-
dowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji 
radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale kom-
puterowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer stru-
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, 
usługi wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audio-
wizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, 
udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacji 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych 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 progra-
mów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprze-
wodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja progra-
mów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, 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-
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nie wiadomości [środkami elektronicznymi], nadawanie tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pomocą Internetu lub innych sieci ko-
munikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów 
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wi-
deo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do programów radiowych, agencje informacyjne, przeka-
zywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, usługi teletechniczne obejmujące wykonaw-
stwo, tj. dobór, dostarczenie i instalację sieci teletechnicznych 
takich jak sieci dla systemów alarmowych, kontroli dostępu, 
sygnalizacji zdarzeń, telewizji przemysłowej lub sieci LAN, 
urządzeń teletechnicznych wykorzystywanych w syste-
mach alarmowych, systemach kontroli dostępu, służących 
sygnalizacji zdarzeń, systemach telewizji przemysłowej lub 
sieciach LAN, i systemów teletechnicznych takich jak syste-
my alarmowe lub kontroli dostępu lub sygnalizacji zdarzeń, 
systemy telewizji przemysłowej, usługi teletechniczne obej-
mujące utrzymanie, tj. monitorowanie działania i konserwa-
cję sieci teletechnicznych takich jak sieci dla systemów alar-
mowych, kontroli dostępu, sygnalizacji zdarzeń, telewizji 
przemysłowej lub sieci LAN, urządzeń teletechnicznych wy-
korzystywanych w systemach alarmowych, systemach kon-
troli dostępu, służących sygnalizacji zdarzeń, systemach tele-
wizji przemysłowej lub sieciach LAN, i systemów teletech-
nicznych takich jak systemy alarmowe lub kontroli dostępu 
lub sygnalizacji zdarzeń, systemy telewizji przemysłowej, 
usługi teleinformatyczne obejmujące wysyłanie danych  
(tj. wprowadzanie danych do systemu i inicjowanie transmisji 
przez sieć) lub odbieranie danych (tj. pobieranie danych 
do systemu z sieci) w systemach teleinformatycznych z wy-
korzystaniem sieci telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie 
informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadze-
nia stacji radiowych polegające na udostępnianiu infrastruk-
tury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na udostępnianiu infrastruktury tech-
nicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształ-
cenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośred-
nictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowa-
nie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wy-
staw edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie sportu, 
usługi w zakresie kultury, organizowanie wystaw, za wyjąt-
kiem wystaw o charakterze reklamowym czy promocyjnym, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szko-
leń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowa-
nie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kompu-
terowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wy-
kazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, 
wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja na-
grań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, sateli-
tarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem 
stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyj-

nych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o pro-
gramach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru 
pakietów programowych programów telewizyjnych i radio-
wych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem usługi transmisji wideo 
na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online 
nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych onli-
ne nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych 
online nie do pobrania, 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, wypożyczanie treści 
audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja 
programów telewizyjnych, dystrybucja programów radio-
wych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 532470 (220) 2021 08 07
(731) CYFROWY POLSAT Spółka Akcyjna, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box go

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.16
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub mul-
timedialnych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci 
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie 
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobi-
stych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramo-
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wanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramo-
wanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści 
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści mul-
timedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefo-
nach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglą-
dania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, 
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowa-
nie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach 
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, 
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych 
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści au-
diowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglą-
dania programów telewizyjnych na komputerach, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, 
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, te-
lewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale 
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, ter-
minale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elek-
tronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, 
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy 
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, 
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmac-
niacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektronicz-
ne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści 
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, 
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki 
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów 
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multime-
dialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodo-
we, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobil-
nych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, ak-
cesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, ak-
cesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały 
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, 
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, 
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne 
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, 
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty sa-
mochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło 
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefo-
nów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych 
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów 
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów 
z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów table-
tów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działal-
ności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności 
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja tar-

gów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 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 da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 



24 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT5/2023

zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi teleinfor-
matyczne obejmujące przetwarzanie danych w systemach 
teleinformatycznych z wykorzystaniem sieci telekomunika-
cyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie 
prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, działalność 
centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyj-
ne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunika-
cyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewo-
dowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji 
radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale kom-
puterowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer stru-
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, 
usługi wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audio-
wizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, 
udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacji 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych 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 progra-
mów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprze-
wodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja progra-
mów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, 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], nadawanie tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pomocą Internetu lub innych sieci ko-
munikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów 
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wi-
deo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do programów radiowych, agencje informacyjne, przeka-
zywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty 

elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, usługi teletechniczne obejmujące wykonaw-
stwo, tj. dobór, dostarczenie i instalację sieci teletechnicznych 
takich jak sieci dla systemów alarmowych, kontroli dostępu, 
sygnalizacji zdarzeń, telewizji przemysłowej lub sieci LAN, 
urządzeń teletechnicznych wykorzystywanych w syste-
mach alarmowych, systemach kontroli dostępu, służących 
sygnalizacji zdarzeń, systemach telewizji przemysłowej lub 
sieciach LAN, i systemów teletechnicznych takich jak syste-
my alarmowe lub kontroli dostępu lub sygnalizacji zdarzeń, 
systemy telewizji przemysłowej, usługi teletechniczne obej-
mujące utrzymanie, tj. monitorowanie działania i konserwa-
cję sieci teletechnicznych takich jak sieci dla systemów alar-
mowych, kontroli dostępu, sygnalizacji zdarzeń, telewizji 
przemysłowej lub sieci LAN, urządzeń teletechnicznych wy-
korzystywanych w systemach alarmowych, systemach kon-
troli dostępu, służących sygnalizacji zdarzeń, systemach tele-
wizji przemysłowej lub sieciach LAN, i systemów teletech-
nicznych takich jak systemy alarmowe lub kontroli dostępu 
lub sygnalizacji zdarzeń, systemy telewizji przemysłowej, 
usługi teleinformatyczne obejmujące wysyłanie danych  
(tj. wprowadzanie danych do systemu i inicjowanie transmisji 
przez sieć) lub odbieranie danych (tj. pobieranie danych 
do systemu z sieci) w systemach teleinformatycznych z wy-
korzystaniem sieci telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie 
informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadze-
nia stacji radiowych polegające na udostępnianiu infrastruk-
tury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na udostępnianiu infrastruktury tech-
nicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształ-
cenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośred-
nictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowa-
nie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wy-
staw edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie sportu, 
usługi w zakresie kultury, organizowanie wystaw, za wyjąt-
kiem wystaw o charakterze reklamowym czy promocyjnym, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szko-
leń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowa-
nie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kompu-
terowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wy-
kazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, 
wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja na-
grań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, sateli-
tarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem 
stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyj-
nych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o pro-
gramach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru 
pakietów programowych programów telewizyjnych i radio-
wych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem usługi transmisji wideo 
na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online nie do po-
brania, udostępnianie treści audiowizualnych online 
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nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych  
online nie do pobrania, produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, 
usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wi-
deo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja fil-
mów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści 
audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja 
programów telewizyjnych, dystrybucja programów radio-
wych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług..

(210) 532471 (220) 2021 08 07
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box go

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.07, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub mul-
timedialnych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci 
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie 
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobi-
stych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramo-
wanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramo-
wanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści 
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści mul-
timedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefo-
nach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglą-
dania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, 
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowa-
nie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach 
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, 
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych 
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści au-
diowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglą-
dania programów telewizyjnych na komputerach, elektro-

niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, 
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, te-
lewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale 
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, ter-
minale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elek-
tronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, 
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy 
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, 
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmac-
niacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektronicz-
ne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści 
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, 
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki 
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów 
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multime-
dialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodo-
we, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobil-
nych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, ak-
cesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, ak-
cesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały 
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, 
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, 
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne 
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, 
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty sa-
mochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło 
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefo-
nów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych 
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów 
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów 
z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów table-
tów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działal-
ności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności 
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja tar-
gów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 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-
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rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi teleinfor-
matyczne obejmujące przetwarzanie danych w systemach 

teleinformatycznych z wykorzystaniem sieci telekomunika-
cyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie 
prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, działalność 
centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyj-
ne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunika-
cyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewo-
dowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji 
radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale kom-
puterowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer stru-
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, 
usługi wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audio-
wizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, 
udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacji 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych 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 progra-
mów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprze-
wodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja progra-
mów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, 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], nadawanie tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pomocą Internetu lub innych sieci ko-
munikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów 
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wi-
deo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do programów radiowych, agencje informacyjne, przeka-
zywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, usługi teletechniczne obejmujące wykonaw-
stwo, tj. dobór, dostarczenie i instalację sieci teletechnicznych 
takich jak sieci dla systemów alarmowych, kontroli dostępu, 
sygnalizacji zdarzeń, telewizji przemysłowej lub sieci LAN, 
urządzeń teletechnicznych wykorzystywanych w syste-
mach alarmowych, systemach kontroli dostępu, służących 
sygnalizacji zdarzeń, systemach telewizji przemysłowej lub 
sieciach LAN, i systemów teletechnicznych takich jak syste-
my alarmowe lub kontroli dostępu lub sygnalizacji zdarzeń, 
systemy telewizji przemysłowej, usługi teletechniczne obej-
mujące utrzymanie, tj. monitorowanie działania i konserwa-
cję sieci teletechnicznych takich jak sieci dla systemów alar-
mowych, kontroli dostępu, sygnalizacji zdarzeń, telewizji 
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przemysłowej lub sieci LAN, urządzeń teletechnicznych wy-
korzystywanych w systemach alarmowych, systemach kon-
troli dostępu, służących sygnalizacji zdarzeń, systemach tele-
wizji przemysłowej lub sieciach LAN, i systemów teletechnicz-
nych takich jak systemy alarmowe lub kontroli dostępu lub 
sygnalizacji zdarzeń, systemy telewizji przemysłowej, usługi 
teleinformatyczne obejmujące wysyłanie danych (tj. wprowa-
dzanie danych do systemu i inicjowanie transmisji przez sieć) 
lub odbieranie danych (tj. pobieranie danych do systemu 
z sieci) w systemach teleinformatycznych z wykorzystaniem 
sieci telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położe-
niu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych 
polegające na udostępnianiu infrastruktury technicznej, usłu-
gi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na udostępnianiu infrastruktury technicznej, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, 
organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozryw-
kowych, usługi w zakresie sportu, usługi w zakresie kultury, 
organizowanie wystaw, za wyjątkiem wystaw o charakterze 
reklamowym czy promocyjnym, wydarzeń kulturalnych oraz 
koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferen-
cji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elek-
troniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wy-
dawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie 
gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, pro-
dukcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji 
kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży progra-
mów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży 
programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów 
radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyj-
nych i radiowych, udostępnianie filmów i programów telewi-
zyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi transmisji 
wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online 
nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online 
nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online 
nie do pobrania, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia 
nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, progra-
mów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypoży-
czanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści audiowizualnych, 
wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyj-
nych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane  
on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym 
on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług.

(210) 534711 (220) 2021 09 29
(731) GATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pawłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) totalpromo ADVERTISING & PROMOTION

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.17
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, badania rynkowe, bezpośred-
nia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, usługi marketingu ukierun-
kowanego, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, organizowanie targów handlowych, pokazy towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publiko-
wanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespon-
dencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy te-
lewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji 
reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi w zakresie wywiadu ryn-
kowego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 534952 (220) 2021 10 07
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICHOSALON

(531) 16.03.17, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo, Salony piękności.

(210) 537211 (220) 2021 11 30
(731) ZARĘBA DOROTA, Wólka Kozodawska
(540) (znak słowny)
(540) NEIT Natalia Zaręba
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, Pi-
sanie tekstów innych niż reklamowych, komponowanie mu-
zyki rozrywkowej, tworzenie tekstów piosenek do muzyki, 
organizowanie koncertów muzycznych.

(210) 542781 (220) 2022 05 06
(731) TROJAN KORNEL, Graz, AT
(540) (znak słowno-graficzny)



28 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT5/2023

(540) Paznolia nails

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.13, 26.11.25, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.07, 29.01.08

(510), (511) 3 Naklejane ozdoby do paznokci, Podkłady 
do lakierów do paznokci, Lakiery nawierzchniowe do pa-
znokci, Kosmetyki do paznokci, 8 Pilniki do paznokci.

(210) 544035 (220) 2022 06 10
(731) CIECIERSKI MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE NUREKO, 
Brwilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P.P.H.U NUREKO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 

HANDLOWO USŁUGOWE

(531) 02.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lą-
dowej obejmująca wykorzystywanie hydromechanicznego 
sprzętu tnącego, Renowacja powłok cynowych, Instalo-
wanie powłok ognioodpornych, Nakładanie powłok anty-
graffiti, Nakładanie powłok na budynki, Nakładanie powłok 
w tunelach, Nakładanie powłok na baseny pływackie, Nakła-
danie powłok ochronnych na budynki, Nakładanie powłok 
nieprzemakalnych na dachy, Odświeżanie srebra (nakładanie 
nowej powłoki), Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, 
Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budyn-
ków, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie 
wgłębień, Nakładanie powłok ochronnych na powierzch-
nie zbiorników, Nakładanie powłok w celu naprawy po-
wierzchni budynków, Usługi w zakresie nakładania powłok 
ochronnych na zewnątrz budynków, Wykonywanie powłok 
z żywic sztucznych, Wykonywanie powłok z polimocznika, 
Wykonywanie powłok z polimocznika metodą natryskową 
o bardzo dużej odporności na rozciąganie, Nakładanie po-
kryć powierzchniowych, Konserwacja budynków, Konserwa-
cja i naprawa budynków, Naprawy lub konserwacja zbiorni-
ków zasobnikowych. Konserwacja rurociągów. Konserwacja 
i naprawa rurociągów, Konserwacja instalacji przemysło-
wych, Usługi konserwacji rur, Konserwacja rur kanalizacyj-
nych, Konserwacja instalacji wodnokanalizacyjnej, Prace 
hydrotechniczne podwodne: Budowanie jachtów, budowa 
statków, budowanie łodzi, budowanie rowerów wodnych, 
budowanie obiektów pływających, Prace hydrotechniczne, 
39 Usługi ratownictwa, Usługi ratownictwa wodnego, Usługi 
ratownictwa na budowach, Ratownictwo osób [transport], 
Usługi ratownictwa zwierząt domowych, Usługi ratownic-
twa zagrożonych statków, Usługi ratownictwa dla pojazdów, 
Usługi ratownictwa jednostek pływających, Usługi ratownic-
twa [odzyskiwania] samochodów, Ratownictwo okrętowe 
[akcje ratunkowe], Usługi ratownictwa zwierząt [transport], 
Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, Ratownictwo 
[transport] pojazdów w powietrzu, Usługi w zakresie ratow-
nictwa nurkowego, Usługi agencji ratownictwa [odzyskiwa-
nia] samochodów, Ratownictwo okrętowe (ściąganie stat-

ków z mielizn), Usługi w zakresie ratownictwa [odzyskiwania] 
pojazdów, Usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, 
pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, Wynajmo-
wanie łodzi, Wynajem pontonów w tym pontonów PP-64 
z przeznaczeniem do prac technicznych.

(210) 545780 (220) 2022 08 02
(731) CZOWALLA MARCEL SCORPVISUAL,  

Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL UP!

(531) 02.09.01, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 
24.17.04, 29.01.01, 29.01.06

(510), (511) 16 Graficzne (Reprodukcje -), Reprodukcje gra-
ficzne, Rysunki graficzne, Drukowane książki, czasopisma, 
gazety i inne media papierowe, Afisze, plakaty, Materiały dru-
kowane, Artykuły do pisania i stemplowania, Nadruki, Dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektonicz-
ne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposa-
żenie edukacyjne, Materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Albumy fotogra-
ficzne i kolekcjonerskie, 21 Skarbonki [świnki], Zastawa stoło-
wa, przybory kuchenne i pojemniki, Kubki, Kubki ceramiczne, 
Kubki do kawy, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, 25 Bluzy 
dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, 
Bluzy sportowe z kapturem, Kostiumy na bale maskowe 
i Halloween, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, 
Spodnie dresowe, Stroje maskaradowe, T-shirty z krótkim rę-
kawem, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki żołnierskie, Ban-
dany, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Odzież, Obuwie, 28 Gry planszowe i urządzenia do hazardu, 
Figurki do zabawy, Misie pluszowe, Modele [zabawki], Gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt do uprawiania sportu 
i ćwiczeń fizycznych.

(210) 546400 (220) 2022 08 23
(731) DOLBIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LIPROT
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 546471 (220) 2022 08 24
(731) SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) shoper

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, przesyłania, od-
twarzania lub przetwarzania dźwięku lub obrazów, Magne-
tyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Dyski magnetyczne, 
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Oprogramowanie i programy komputerowe, Aplikacje mo-
bilne i internetowe, Aplikacje do pobrania na smartfony, 
Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Publikacje elektroniczne, Prezentacje multimedialne, opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Urzą-
dzenia do przetwarzania informacji, Pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne 
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informa-
cjami, Akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria 
do urządzeń mobilnych, 35 Reklama, Reklama i marketing, 
Reklama w internecie dla osób trzecich, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospo-
darczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działal-
ności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, 
Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów han-
dlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, 
Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Produk-
cja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, 
Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w zakresie logistyki takie 
jak zarządzanie logistyką klienta jako zarządzanie sprzeda-
żą w kanałach dystrybucji, Usługi obsługi klienta w zakresie 
przyjmowania reklamacji i zwrotów, Outsourcing w zakresie 
usług logistycznych, Usługi pośrednictwa handlowego, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usłu-
gi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Leasing finanso-
wy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 39 Krajowy i międzynarodowy 
transport drogowy, lotniczy i morski, Logistyka transportu, 
Spedycja morska, lotnicza, drogowa, kolejowa, Usługi w za-
kresie dostarczania towarów, dostarczania paczek, przesyłek 
oraz korespondencji, Fracht oraz pośrednictwo frachtowe, 
Magazynowanie, dystrybucja towarów, Konfekcjonowanie, 
pakowanie towarów, składowanie, metkowanie do celów 
transportu, Wynajmowanie magazynów, Wypożyczanie 
pojazdów, Rozładunek, Organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednic-
twem aplikacji, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja 
o transporcie], Usługi śledzenia i lokalizowania listów i pa-
czek, Usługi w zakresie monitorowania towarów, Usługi in-
formacyjne w powyższym zakresie, 42 Naukowe i technicz-
ne usługi i badania oraz ich projektowanie, Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramo-
wania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji 
jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 

komputerowego, Aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi za-
rządzania projektami w zakresie technologii informatycz-
nych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, 
Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting 
stron internetowych, Hosting platform w internecie, Hosting 
treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Ho-
sting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, 
Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzy-
mywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowa-
nie stron internetowych, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi prowadzenia portali internetowych 
w zakresie utrzymywania stron internetowych, udostępnie-
nia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania apli-
kacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie 
aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi 
do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 546472 (220) 2022 08 24
(731) BERKOVIČS LEONIDS VITAFON PL  

LEONIDS BERKOVIČS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITAFON Terapia wibroakustyczna

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji.

(210) 546595 (220) 2022 08 25
(731) DĄBROWSKI WALDEMAR, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BULLDOG drinks
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(531) 03.01.09, 03.01.16, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 32 Bezalkoholowe napoje gazowane, Aromaty-
zowane napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane 
napoje gazowane, Napoje gazowane (proszek do wytwa-
rzania), Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków  
owocowych.

(210) 546802 (220) 2022 09 01
(731) VOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) TIVOLI
(510), (511) 29 Suszone owoce strączkowe, owoce i jarzyny 
konserwowe, oliwki, przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy, nasiona roślin strączkowych), owoce suszo-
ne i jarzyny, orzechy szczególnie orzechy kokosowe suszone, 
orzechy spreparowane, orzechy prażone, orzechy solone 
orzeszki arachidowe preparowane, kokos, rodzynki, suszo-
na żurawina, suszone owoce goji, wiórki kokosowe, migdały 
przerobione, nasiona przetworzone szczególnie słoneczni-
ka, dyni, maku, owoce szczególnie owoce smażone, owoce 
smażone w cukrze, pulpa owocowa, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, soki warzywne do przyrządzania potraw, socze-
wica konserwowa (warzywa), 30 Ryż i potrawy z ryżu, pre-
paraty mączne i zbożowe szczególnie owies, kasza, owies 
produkty spożywcze, jęczmień łuskany, kasze spożywcze, 
preparaty zbożowe w postaci płatków, grysiku, krupy i śrutu 
szczególnie płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, maka-
rony, dodatki do zup, przyprawy szczególnie pieprz, cyna-
mon, imbir, goździki, ziele angielskie, sosy z wyjątkiem sosów 
do sałatek, ziarna przetworzone szczególnie maku, sezamu, 
prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 
cukier, 31 Produkty rolne (nie ujęte w innych klasach wyłą-
czając kartofle, ogórki i oliwę), nasiona nie ujęte w innych 
klasach: ziarno zbożowe, gryka, orkisz, proso, siemię lniane, 
ziarno dyni, kukurydza, mak, sezam, ziarna słonecznika, orze-
chy szczególnie orzechy włoskie i laskowe, migdały, pistacje, 
orzeszki ziemne, orzechy kokosowe, jagody goi i świeże, 
świeża żurawina.

(210) 547147 (220) 2022 09 13
(731) CAMPING MODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPING MODE

(531) 26.13.25, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Palniki metalowe, 8 Sztućce, Dopasowane 
pudełka na sztućce, Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], 
Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku ku-
chennego, 11 Palniki kuchenek, Przenośne palniki gazowe, 
Kuchenki z palnikami gazowymi, Krany do wody, Odpły-
wy wody, Kurki do dostarczania wody, Zawory do regulacji 
przepływu wody, Kurki do regulowania przepływu wody, 
Kurki mieszające do rocznego regulowania temperatury 
wody, Kurki do wody będące częściami instalacji sanitarnych, 
Kurki do wody będące częściami instalacji zaopatrujących 
w wodę, 16 Kolorowe długopisy, Kalendarze, Kalendarze 
drukowane, Kalendarze ścienne, Kalendarze na biurko, Ka-

lendarze wskazujące dzień tygodnia, Kalendarze z kartkami 
do wyrywania, 20 Meble kempingowe, Materace kempingo-
we, Stoły kempingowe, Materace dmuchane kempingowe, 
Meble do przyczep kempingowych, Meble do samochodów 
kempingowych, Maty kempingowe do spania (materace), 
Meble metalowe i meble kempingowe, 21 Garnki i rondle 
przenośne do użytku na kempingu, Kubki, Kubki porcela-
nowe, Kubki ceramiczne, Kubki do kawy, Deski do krojenia, 
22 Namioty kempingowe, Namioty, daszki do przyczep 
kempingowych, Namioty do celów wspinaczkowych lub 
kempingowych, 24 Śpiwory kempingowe, Tekstylne wyroby 
kuchenne, Kuchenne ręczniki [tekstylne], 25 Koszulki polo, 
Koszulki dla dzieci, Koszulki z nadrukami, Koszulki do jogi, 
Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Koszulki gimnastycz-
ne bez rękawów, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki bez rękawów do biegania, Ko-
szulki z dzianiny typu pique, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, 
Bluzy polarowe, Kurtki bluzy, Bluzy z kapturem, Bluzy sporto-
we z kapturem.

(210) 547817 (220) 2022 10 04
(731) PAWŁOWSKA MARTYNA SZKOŁA TAŃCA, Szczecin; 

PAWŁOWSKI MICHAŁ REPLAY DANCE STUDIO, 
Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Replay DANCE STUDIO

(531) 26.03.02, 26.03.22, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 548344 (220) 2022 10 20
(731) KAWECKI KAMIL HANDEL, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cloud Pillow

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 20 Poduszki, Poduszki na siedzenia, Poduszki 
na siedzenia do krzeseł, Poduszki ozdobne.
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(210) 548491 (220) 2022 10 24
(731) LIPIŃSKI TOMASZ LITOM CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Serce Gruzji RESTAURACJA GRUZIŃSKA

(531) 06.01.02, 02.09.01, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Organizowanie balów i imprez, parki rozryw-
ki, planowanie przyjęć, organizowanie i obsługa zjazdów 
i wesel, seminariów, spotkań towarzyskich, 43 Usługi barowe, 
restauracje, kafeterie i kawiarnie, usługi przygotowania i do-
starczania posiłków i napojów, wynajmowanie sal na posie-
dzenia, snack bary, usługi kateringowe.

(210) 548709 (220) 2022 10 31
(731) OCZOŚ ŁUKASZ ŁUKASZ OCZOŚ - BEDO SPORT, 

Jarosław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.01, 01.15.05
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Komplety sportowe, Stro-
je sportowe, Spodnie sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie 
dresowe, Bluzy sportowe, Spodnie [nieformalne], Wygodne 
luźne spodnie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Czapki 
i czapeczki sportowe, Koszulki z krótkim rękawem, Koszule 
z długimi rękawami, Bielizna osobista i nocna, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież, Czapki z daszkiem, Czapki bez daszków, 
Daszki, Szale, Paski, Spodenki, Koszule, Odzież przeciwdesz-
czowa, Rękawiczki, Szaliki, Odzież męska, Odzież damska, 
Odzież dziecięca, Maski ochronne [odzież], Kurtki sportowe.

(210) 548800 (220) 2022 10 31
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FENIKS, Białogard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FENIKS

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Opieka pielęgniarska, Opieka psycholo-
giczna, Opieka paliatywna, Domowa opieka pielęgniarska, 
Medyczna opieka pielęgniarska, Ambulatoryjna opieka 
medyczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka nad pta-
kami, Opieka nad zwierzętami, Opieka nad rybami, Opie-
ka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, Opieka zdrowot-
na związana z akupunkturą, Opieka zdrowotna związana 
z hydroterapią, Opieka zdrowotna związana z homeopatią, 
Opieka zdrowotna związana z głodówką, Opieka zdrowot-
na dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka zdrowotna 
związana z osteopatią, Opieka zdrowotna związana z natu-
ropatią, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycz-
nych, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 
Usługi doradcze związane z opieką nad ptakami, Usługi 
doradcze związane z opieką nad zwierzętami, Usługi do-
radcze związane z opieką nad rybami, Opieka zdrowotna 
w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), Fizjoterapia, 
Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi 
podologa, Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Salony fryzjerskie, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjersko-ko-
smetycznych, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilita-
cja fizyczna, Opracowywanie indywidualnych programów 
rehabilitacji fizycznej, Usługi oceny medycznej świadczone 
dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia lecze-
nia i oceny jego efektywności, Pielęgniarstwo geriatryczne, 
Świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi domów opieki 
nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub medyczną, 
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub 
medyczną, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzę-
tami domowymi, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi domowej opieki zdrowotnej, Zapew-
nianie tymczasowej opieki zastępczej, Usługi szpitalnych 
domów opieki, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, 
Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi informacyjne 
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakresie 
opieki medycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu długo-
terminowej opieki, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki 
zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Świadczenie 
usług w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi w zakresie opieki 
nad zwierzętami domowymi, Usługi leczenia medycznego 
świadczone przez domy opieki, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradztwa medycz-
nego świadczone przez domy opieki, Usługi w zakresie 
opieki nad ptakami domowymi, Usługi w zakresie opieki nad 
rybkami domowymi, Wynajem sprzętu do opieki zdrowot-
nej dla ludzi, Usługi opieki zdrowotnej w leczeniu choroby 
Alzheimera, Usługi opieki nad pacjentami hospitalizowany-
mi i dochodzącymi, Usługi opieki medycznej świadczone 
przez uzdrowiska [spa], Udzielanie informacji związanych 
z usługami opieki pielęgniarskiej, Udostępnianie informacji 
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej dla ludzi, Świadczenie usług z zakresu 
opieki zdrowotnej w domach, Usługi tymczasowej opieki 
zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, Usługi opieki 
wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, 
Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi 
dziećmi, Doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszy-
mi [w zakresie zdrowia], Usługi opieki zdrowotnej oferowa-
ne za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek 
służby zdrowia, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki 
zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
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wej, Usługi medyczne, Usługi kurortów [medyczne], Usługi 
informacji medycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi po-
mocy medycznej, Usługi medyczne w zakresie pielęgniar-
stwa, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi 
farm zdrowia [medyczne], Usługi klinik zdrowia [medyczne], 
Usługi obrazowania medycznego, Usługi poradnictwa me-
dycznego, Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, Usługi 
medyczne dotyczące leczenia raka skóry, Usługi medyczne 
w dziedzinie onkologii, Usługi medyczne w zakresie cukrzy-
cy, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi medycz-
ne w zakresie leczenia skóry, Usługi medyczne, mianowicie 
zapłodnienie in vitro, Usługi analiz medycznych do celów 
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem 
osób, świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi me-
dyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odle-
głość [tele-reporting], Usługi medyczne w zakresie badań 
przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, 
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem krwi ludzkiej, Usługi medyczne związane z usu-
waniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, 
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi infor-
macji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 
Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, 
Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi 
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarza-
niem komórek ludzkich, Usługi medyczne związane z usu-
waniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzy-
stych, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem 
i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi w zakresie me-
dycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi medyczne w zakresie 
leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne do celów 
diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi oceny medycznej 
świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowa-
dzenia leczenia i oceny jego efektywności, Usługi medyczne 
w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego, Usługi banku kultur komór-
kowych do celów transplantacji medycznej, Usługi medycz-
ne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu 
sennego, Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wynajem sprzętu do celów medycz-
nych, Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Zapewnianie 
obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, Zapewnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Wypoży-
czanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, 
Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, Wynajem 
sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Udostępnianie 
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabili-
tacji zdrowotnej.

(210) 548841 (220) 2022 11 03
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Instytut Mikrobiomiki

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty leczni-
cze, Witaminy, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne 
wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające le-

czenie, Suplementy diety, Żywność dietetyczna do celów 
medycznych, Substancje dietetyczne przystosowane do ce-
lów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, 
Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Środki bakteriobójcze 
i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, Produkty biologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, Szczepionki, Surowi-
ce, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne 
do użytku medycznego, Preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Środki i mate-
riały dentystyczne, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla nie-
mowląt, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, 
Produkty chemiczne do celów medycznych, Preparaty dia-
gnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia 
do celów leczniczych, Napoje, zioła, napary lecznicze, Leki 
wzmacniające, Produkty kosmetyczne o działaniu leczni-
czym, Materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, Implanty 
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, Aerozole chło-
dzące do celów medycznych, Preparaty bakteryjne do celów 
medycznych, Balsamy do użytku medycznego, Biologicz-
ne kultury tkankowe do celów medycznych, Chusteczki 
do celów medycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy do celów 
medycznych, Gąbka do ran, Kompresy, Plastry samoprzy-
lepne, Plastry do celów medycznych, Plastry terapeutyczne, 
Kremy lecznicze do ochrony skóry, Preparaty dentystyczne, 
41 Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie książek, Publikacja elektro-
niczna on-line książek i periodyków, Organizowanie i prowa-
dzenie balów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferen-
cji, kongresów, imprez, koncertów, przyjęć, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie 
konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organizowa-
nie pokazów i wystaw, Usługi reporterskie, Usługi informacji 
o imprezach kulturalnych i rozrywkowych, Usługi informacji 
o wypoczynku, Usługi informacji o rekreacji, Usługi w zakre-
sie prowadzenia i organizowania kursów, pokazów, szkoleń, 
konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, semi-
nariów, sympozjów, zjazdów, konkursów i edukacja w dzie-
dzinie kosmetyki i kosmetologii, Organizowanie i prowadze-
nie konkursów rozrywkowych, 44 Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Usługi medyczne, Usługi farmaceutyczne, Usłu-
gi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi klinik me-
dycznych i opieki zdrowotnej, Usługi dermatologiczne w za-
kresie leczenia chorób skóry, Usługi chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób 
ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, 
Usługi spa medycznych, Usługi doradcze dotyczące pielę-
gnacji urody, Pielęgnacja urody, Doradztwo w zakresie urody, 
Salony piękności, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, Usługi opieki medycznej, Usługi klinik 
medycznych, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi in-
formacji medycznej, Badanie leków w celach medycznych, 
Badania medyczne, Medyczne badania osób, Badania w za-
kresie diagnozy stanu zdrowia, Badania w celu oceny zagro-
żenia dla zdrowia, Badania medyczne w celach diagnostycz-
nych lub leczenia, Usługi obrazowania medycznego, Usługi 
prywatnych szpitali, Usługi klinik zdrowia, Usługi w zakresie 
analiz medycznych, Usługi w zakresie leczenia medyczne-
go, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi informacyjne 
w zakresie opieki medycznej, Usługi diagnostyki medycznej, 
Usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek 
pobranych od pacjentów, Opieka pielęgniarska, medyczna, 
Porady w zakresie farmakologii, Usługi sanatoriów, Usługi te-
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rapeutyczne, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Wypożyczanie sprzętu medyczne-
go, Usługi aptekarskie, Usługi aptekarskie w zakresie przygo-
towywania i wydawania lekarstw, Kosmetyka lekarska, Usługi 
w zakresie prowadzenia placówek opieki medycznej.

(210) 548901 (220) 2022 11 03
(731) TRUCHANOWICZ REMIGIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RTR TED

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni re-
klamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia 
administracyjnego i przetwarzania danych, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy 
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe.

(210) 549014 (220) 2022 11 09
(731) INTELLIGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 549093 (220) 2022 11 10
(731) MARCON AVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielgolas Duchnowski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCON AVISTA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała i twarzy 
- kremy do twarzy i ciała, żele do twarzy i ciała, kosmetyki 
do włosów, toniki do twarzy, kosmetyki dla dzieci.

(210) 549282 (220) 2022 11 16
(731) WYPCHŁO-OLSZEWSKA KAROLINA  

FASHION-CAROLINE, Grabieniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F-C

(531) 29.01.13, 27.05.23, 03.07.17, 17.02.01, 24.09.03, 24.09.05
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Daszki [na-
krycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [na-
krycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], 
Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry 
[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], 
Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptu-
ry [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski 
na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież 
skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body 
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, 
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, 
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombine-
zony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], 
Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, 
Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], 
Odzież z imitacji skóry, Odzież sportowa, Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenka-
mi, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia 
na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukien-
ki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Sukienki druhen, 
Cheongsams (chińskie sukienki), Luźne sukienki ciążowe, 
Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne 
sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Ko-
szule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tka-
ne koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki 
polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie 
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule 
z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszu-
le nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, 
Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie 
spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie 
ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie 
spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-
-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, 
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy 
ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], 
Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z worko-
watymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], 
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, 
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry 
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wy-
kończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze 
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny 
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zi-
mowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze 
z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki 
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futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skó-
rzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, 
Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciar-
skie, Kurtki bluzy, Ocieplane kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie 
kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki 
bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie 
luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bos-
manki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, 
Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czap-
ki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki 
z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelu-
sze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrza-
ne, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kape-
lusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, 
Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i eto-
le, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty 
na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie 
dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], 
Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dzie-
cięcych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie 
piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Bielizna, Bielizna nocna, 
Bielizna osobista, Bielizna damska, Damska bielizna, Bielizna 
termoaktywna, Body [bielizna], Bielizna ciążowa, Długa bieli-
zna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna 
dla kobiet, Bielizna dla niemowląt, Bielizna [część garderoby], 
Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, Bielizna 
osobista [część garderoby], Bielizna osobista z dzianiny, Bie-
lizna damska typu body, Bielizna wyszczuplająca [wyroby 
gorseciarskie], Bielizna osobista i nocna, Połączenie koszulki 
z majtkami [bielizna damska], Jednoczęściowa bielizna dam-
ska [body połączone z rajstopami], Ciepła bielizna [z długim 
rękawem i długimi nogawkami], Majtki, Figi, Stringi, Brazilia-
ny, Biustonosze, Staniki, Bardotki, Biustonosze półusztywnia-
ne, Biustonosze podnoszące piersi, Peniuar, Body gorseciar-
skie, Gorsety [wyroby gorseciarskie], Bielizna wyszczuplająca 
[wyroby gorseciarskie], Bielizna erotyczna, Rajstopy, Skarpety, 
Ramiączka do biustonoszy [akcesoria bieliźniarskie], Piżamy, 
Halki, gorsety, Koszule nocne, Szlafroki bielizna nocna, Szorty, 
stroje kąpielowe, Bikini, Tankini, Opaski na oczy, Pasy do poń-
czoch, Pończochy, Ramiączka, Podkoszulki, Slipy męskie, 
Spodenki, Bluzy, Bielizna ciążowa, Halki, Bielizna korygująca, 
uciskowa, Bodystocking, Opaski na biust [odzież], Bielizna 
termoaktywna, Podkolanówki, Legginsy, Zakolanówki, Stop-
ki, tuniki, Kapcie, Klapki [obuwie], Kąpielówki, Bokserki, Slipy, 
Pareo, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi reklamowe 
w zakresie odzieży, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torebkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z okularami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z chustami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z chustami, Usługi sprzedaży hur-

towej w związku z okularami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z bielizną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z bielizną.
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplemen-
tów diety, produktów dietetycznych, artykułów sporto-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wy-
darzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie bizne-
sowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie 
działalnością handlową, Promowanie wydarzeń specjal-
nych, Usługi promocji zdrowia, 41 Usługi w zakresie sportu 
i kultury, Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medy-
tacji, Trening jogi, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Nauka pilatesu, Trening osobisty, 
Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kur-
sów internetowych w zakresie diet, Zapewnianie kursów 
edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie w zakresie die-
ty nie medyczne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Tre-
ningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi szkoleniowe zwią-
zane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi 
w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie tre-
ningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyj-
nego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe 
siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane 
z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udziela-
nie informacji związanych z treningiem fizycznym za po-
średnictwem strony internetowej online, Obiekty i sprzęt 
do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie za-
jęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów 
sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sporto-
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wych, Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, Usłu-
gi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi rozrywko-
we w postaci wydarzeń sportowych, Usługi trenerów oso-
bistych, 42 Badania kliniczne, Badania biologiczne, badania 
kliniczne i badania w zakresie medycyny, Badania naukowe, 
Badania naukowe i przemysłowe, Badania naukowe doty-
czące chemii, Badania naukowe dotyczące kosmetyków, 
Badania naukowe w dziedzinie farmacji, Badania naukowe 
do celów medycznych, Badania naukowe w dziedzinie me-
dycyny społecznej, Usługi naukowe i badania w tym zakre-
sie, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie 
chorób nowotworowych, Badania laboratoryjne, Badania 
w zakresie medycyny, Medyczne badania naukowe, Bada-
nia chemiczno-technologiczne, Medyczne usługi laborato-
ryjne, Laboratoria medyczne, 44 Usługi dietetyków, Masaż, 
Masaż sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilita-
cja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjote-
rapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeu-
tyczny, Opracowywanie indywidualnych programów reha-
bilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do reha-
bilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwi-
czeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Porad-
nictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie 
i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez dietetyków, 
Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi 
doradcze związane z dietą, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
Udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, 
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Sto-
matologia, Usługi stomatologiczne, Usługi protetyki stoma-
tologicznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usłu-
gi opieki stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w za-
kresie chirurgii implantacyjnej, Usługi stomatologiczne 
w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne 
w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi medyczne, Usługi: po-
mocy medycznej, chirurgii ogólnej, plastycznej, estetycz-
nej i kosmetycznej, Usługi w zakresie diagnostyki chirur-
gicznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Ana-
lizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi me-
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Chi-
rurgia plastyczna, Domy dla rekonwalescentów, Fizjotera-
pia, Fizykoterapia, Kliniki medyczne, Lecznice (prywatne 
kliniki), Medyczna opieka pielęgniarska, Opieka zdrowotna, 
Sanatoria, Szpitale, Pomoc medyczna, Porady w zakresie 
farmakologii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatolo-
gii, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
Doradztwo w zakresie immunologii, Doradztwo w zakresie 
urody, Implantacja (wszczepianie) włosów, Informacja me-
dyczna, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Konsultacje 
medyczne, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych wło-
sów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, 
Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Ko-
smetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetycz-
ny zabieg laserowy skóry, Kuracje do włosów, Laserowe 
usuwanie grzyba palców nóg, Laserowe usuwanie żylaków, 
Laserowe usuwanie tatuaży, Laserowy zabieg kosmetyczny 
pajączków, Leczenie alergii, Leczenie kosmetyczne grzyba 
palców nóg, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Me-
dyczna pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, Odbu-
dowa włosów, Opieka medyczna i zdrowotna, Pielęgnacja 
urody, Poradnictwo medyczne, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie żywienia, Profesjonalne doradztwo związane 
z dietą, Prowadzenie Placówek medycznych, Przeprowa-

dzanie badań medycznych, Przeprowadzanie badań na sen 
do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Przepro-
wadzanie diagnozy chorób, Salony piękności, Świadczenie 
usług medycznych, Udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie dermatologii, Udzielanie informacji o urodzie, 
Udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania le-
ków, Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie informa-
cji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie porad 
medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi analiz 
laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Usługi analiz 
medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi ba-
dań krwi, Usługi badań medycznych związane z diagnozo-
waniem i leczeniem chorób, Usługi chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia 
chorób skóry, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przy-
rządów medycznych, Usługi doradcze dotyczące odżywia-
nia, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi do-
radcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi dorad-
cze dotyczące urody, Usługi doradcze w zakresie odchu-
dzania, Usługi doradcze w zakresie żywienia, Usługi dorad-
cze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze związane z pielę-
gnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
i nakładania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie kontro-
lowania wagi, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi gineko-
logiczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, Usługi klinik medycznych, Usłu-
gi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi konsultacyjne do-
tyczące pielęgnacji urody, Usługi klinik zdrowia [medyczne], 
Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wyko-
nywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi laserowej 
korekty wzroku, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellu-
litu, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, Usłu-
gi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi 
lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi lekarskie, 
Usługi manicure i pedicure, Usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie pielę-
gniarstwa, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usłu-
gi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi 
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarza-
niem krwi, Usługi mikrodermabrazji, Usługi opieki zdrowot-
nej, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi 
pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielę-
gnacji urody, Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnic-
twa medycznego, Usługi prywatnych szpitali, Usługi spa, 
Usługi spa medycznych, Usługi terapeutyczne, Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kuracji 
odchudzających, Usługi w zakresie laserowego odmładza-
nia skóry, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi 
w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie medy-
cyny sportowej, Usługi w zakresie naciągania skóry za po-
mocą lasera, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi w za-
kresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skó-
ry, Usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie 
terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie trwałego usu-
wania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, Usługi zabiegów na cellulitu, Usługi zabie-
gów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów pie-
lęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Wykonywanie 
badań medycznych, Wynajem sprzętu do celów medycz-
nych, Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Wypożyczanie 
instrumentów medycznych, Wypożyczanie instrumentów 
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chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Za-
biegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosme-
tyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi 
pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi terapeu-
tyczne dla ciała.

(210) 549363 (220) 2022 11 18
(731) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSE MED CONCEPT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplemen-
tów diety, produktów dietetycznych, artykułów sporto-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wy-
darzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie bizne-
sowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie 
działalnością handlową, Promowanie wydarzeń specjal-
nych, Usługi promocji zdrowia, 41 Usługi w zakresie sportu 
i kultury, Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medy-
tacji, Trening jogi, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Nauka pilatesu, Trening osobisty, 
Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kur-
sów internetowych w zakresie diet, Zapewnianie kursów 
edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie w zakresie die-
ty nie medyczne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Tre-
ningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi szkoleniowe zwią-
zane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi 
w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie tre-
ningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyj-
nego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe 
siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane 
z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udziela-
nie informacji związanych z treningiem fizycznym za po-
średnictwem strony internetowej online, Obiekty i sprzęt 
do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie za-
jęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie 

wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów 
sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sporto-
wych, Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, Usłu-
gi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi rozrywko-
we w postaci wydarzeń sportowych, Usługi trenerów oso-
bistych, 42 Badania kliniczne, Badania biologiczne, badania 
kliniczne i badania w zakresie medycyny, Badania naukowe, 
Badania naukowe i przemysłowe, Badania naukowe doty-
czące chemii, Badania naukowe dotyczące kosmetyków, 
Badania naukowe w dziedzinie farmacji, Badania naukowe 
do celów medycznych, Badania naukowe w dziedzinie me-
dycyny społecznej, Usługi naukowe i badania w tym zakre-
sie, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie 
chorób nowotworowych, Badania laboratoryjne, Badania 
w zakresie medycyny, Medyczne badania naukowe, Bada-
nia chemiczno-technologiczne, Medyczne usługi laborato-
ryjne, Laboratoria medyczne, 44 Usługi dietetyków, Masaż, 
Masaż sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilita-
cja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjote-
rapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeu-
tyczny, Opracowywanie indywidualnych programów reha-
bilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do reha-
bilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwi-
czeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Porad-
nictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie 
i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez dietetyków, 
Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi 
doradcze związane z dietą, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
Udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, 
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Sto-
matologia, Usługi stomatologiczne, Usługi protetyki stoma-
tologicznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usłu-
gi opieki stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w za-
kresie chirurgii implantacyjnej, Usługi stomatologiczne 
w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne 
w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi medyczne, Usługi: po-
mocy medycznej, chirurgii ogólnej, plastycznej, estetycz-
nej i kosmetycznej, Usługi w zakresie diagnostyki chirur-
gicznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Ana-
lizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi me-
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Chi-
rurgia plastyczna, Domy dla rekonwalescentów, Fizjotera-
pia, Fizykoterapia, Kliniki medyczne, Lecznice (prywatne 
kliniki), Medyczna opieka pielęgniarska, Opieka zdrowotna, 
Sanatoria, Szpitale, Pomoc medyczna, Porady w zakresie 
farmakologii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatolo-
gii, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
Doradztwo w zakresie immunologii, Doradztwo w zakresie 
urody, Implantacja (wszczepianie) włosów, Informacja me-
dyczna, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Konsultacje 
medyczne, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych wło-
sów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, 
Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Ko-
smetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetycz-
ny zabieg laserowy skóry, Kuracje do włosów, Laserowe 
usuwanie grzyba palców nóg, Laserowe usuwanie żylaków, 
Laserowe usuwanie tatuaży, Laserowy zabieg kosmetyczny 
pajączków, Leczenie alergii, Leczenie kosmetyczne grzyba 
palców nóg, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Me-
dyczna pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, Odbu-
dowa włosów, Opieka medyczna i zdrowotna, Pielęgnacja 
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urody, Poradnictwo medyczne, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie żywienia, Profesjonalne doradztwo związane 
z dietą, Prowadzenie Placówek medycznych, Przeprowa-
dzanie badań medycznych, Przeprowadzanie badań na sen 
do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Przepro-
wadzanie diagnozy chorób, Salony piękności, Świadczenie 
usług medycznych, Udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie dermatologii, Udzielanie informacji o urodzie, 
Udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania le-
ków, Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie informa-
cji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie porad 
medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi analiz 
laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Usługi analiz 
medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi ba-
dań krwi, Usługi badań medycznych związane z diagnozo-
waniem i leczeniem chorób, Usługi chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia 
chorób skóry, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przy-
rządów medycznych, Usługi doradcze dotyczące odżywia-
nia, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi do-
radcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi dorad-
cze dotyczące urody, Usługi doradcze w zakresie odchu-
dzania, Usługi doradcze w zakresie żywienia, Usługi dorad-
cze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze związane z pielę-
gnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
i nakładania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie kontro-
lowania wagi, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi gineko-
logiczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, Usługi klinik medycznych, Usłu-
gi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi konsultacyjne do-
tyczące pielęgnacji urody, Usługi klinik zdrowia [medyczne], 
Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wyko-
nywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi laserowej 
korekty wzroku, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellu-
litu, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, Usłu-
gi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi 
lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi lekarskie, 
Usługi manicure i pedicure, Usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie pielę-
gniarstwa, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usłu-
gi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi 
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarza-
niem krwi, Usługi mikrodermabrazji, Usługi opieki zdrowot-
nej, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi 
pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielę-
gnacji urody, Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnic-
twa medycznego, Usługi prywatnych szpitali, Usługi spa, 
Usługi spa medycznych, Usługi terapeutyczne, Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kuracji 
odchudzających, Usługi w zakresie laserowego odmładza-
nia skóry, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi 
w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie medy-
cyny sportowej, Usługi w zakresie naciągania skóry za po-
mocą lasera, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi w za-
kresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skó-
ry, Usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie 
terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie trwałego usu-
wania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, Usługi zabiegów na cellulitu, Usługi zabie-
gów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów pie-
lęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Wykonywanie 

badań medycznych, Wynajem sprzętu do celów medycz-
nych, Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Wypożyczanie 
instrumentów medycznych, Wypożyczanie instrumentów 
chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Za-
biegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosme-
tyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi 
pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi terapeu-
tyczne dla ciała.

(210) 549621 (220) 2022 11 25
(731) KOŁOGRECKA AGNIESZKA, KUBAŃSKA MAŁGORZATA 

GOCOKU SPÓŁKA CYWILNA, Mysiadło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOCOKU

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 549632 (220) 2022 11 25
(731) TOPSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) TOPSPED.EU
(510), (511) 36 Usługi podatkowe i celne, 39 Dystrybucja 
[transport] towarów drogą lądową, Dystrybucja [transport] 
towarów drogą morską, Dystrybucja [transport] towarów 
drogą powietrzną, Odbiór, transport i dostawa towarów, Or-
ganizowanie transportu towarów, Odbieranie, transport i do-
stawa towarów, dokumentów, paczek i listów, Lokalizowanie 
i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Kontrola 
towarów przeznaczonych do transportu, Lokalizacja i śle-
dzenie towarów do celów transportu, Organizowanie trans-
portu morskiego towarów, Pakowanie towarów podczas 
transportu, Strzeżony transport towarów, Świadczenie usług 
w zakresie magazynowania towarów transportowanych 
drogą wodną, Transport i dostawy towarów, Transport i skła-
dowanie towarów, Transport osób i towarów drogą lądową, 
powietrzną i wodną, Transport towarów, Transport towarów 
koleją, Transport towarów statkiem, Transport towarów wo-
dami śródlądowymi, Usługi agencji transportowej w zakresie 
organizowania transportu towarów, Usługi agencyjne w za-
kresie organizowania transportu towarów, Usługi doradcze 
związane z transportem towarów, Usługi doradztwa związa-
ne ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje 
dotyczące transportu], Usługi informacyjne związane z trans-
portem towarów, Usługi kolejowego transportu towarowe-
go, Usługi w zakresie transportu towarów.

(210) 549751 (220) 2022 11 30
(731) Tikkurila Sverige AB, Sztokholm, SE
(540) (znak słowny)
(540) BECKERS PERFECT BIAŁA
(510), (511) 2 Farby, pokosty, lakiery, Środki konserwujące 
chroniące przed rdzą i przed niszczeniem drewna, Barwniki, 
Zaprawy farbiarskie, Surowe żywice naturalne, Folie meta-
liczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, druka-
rzy i artystów, Farby do szkliwa i szkliwo, Farby podkładowe 
i podkłady, Czerwień ołowiowa, Farby ognioodporne i bak-
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teriobójcze, Farby ceramiczne, Barwniki do tekstyliów, Lakie-
ry do powlekania brązem i złocenia, Rozcieńczalniki, zagęsz-
czacze, utrwalacze i sykatywy (środki wysuszające) do farb, 
pokostów i lakierów, Preparaty zapobiegające rdzewieniu 
i ochronne do drewna, metali, tworzyw sztucznych, cegieł, 
cementu, betonu, szkła i ceramicznych materiałów budow-
lanych pokrycia i powłoki (farby), Powłoki, Szkliwa, Farba 
wapienna, Kit rzeźbiarski, Środki wiążące do barwników, 
Wodorozcieńczalne powłoki przemysłowe, Powłoki (farby) 
ognioodporne, Pęczniejące powłoki ognioodporne, Farby, 
powłoki, pigmenty i barwniki ognioodporne, Związki anty-
korozyjne jako dodatki do powłok powierzchniowych, Farby, 
pigmenty, barwniki i powłoki antykorozyjne.

(210) 549757 (220) 2022 11 30
(731) ND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAIHAN

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Ogniwa słoneczne, 
Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumulatory energii fo-
towoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, Instalacje fotowolta-
iczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fo-
towoltaiczne], 11 Pompy ciepła, Aparatura do podgrzewania 
powietrza, Armatura do dystrybucji wody służąca do ogrze-
wania, Bojlery do instalacji centralnego ogrzewania, Czuj-
niki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników 
centralnego ogrzewania, Grzejniki elektryczne do ogrzewa-
nia budynków, Grzejniki do pomieszczeń, Kolektory energii 
słonecznej do ogrzewania, Instalacje centralnego ogrze-
wania, Ogrzewacze do pomieszczeń, Połączone urządze-
nia grzewcze i klimatyzacyjne, Podgrzewacze powietrza, 
Panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, Urządze-
nia centralnego ogrzewania, Urządzenia do chłodzenia po-
wietrza, Urządzenia grzewcze do pomieszczeń, Urządzenia 
do ogrzewania wnętrz za pomocą ciepłej wody [do celów 
przemysłowych], Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia 
do odzyskiwania ciepła z powietrza, Urządzenia do magazy-
nowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewania, 
Urządzenia do kontroli temperatury [zawory] do grzejników 
centralnego ogrzewania, Urządzenia do cyrkulacji powietrza, 
Urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [za-
wory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewa-
nia, Wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, 
Obiegowe ogrzewacze wody.

(210) 549781 (220) 2022 11 30
(731) MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sim2Go
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi telefonii 
i telefonii mobilnej, Usługi telefonii komórkowej, Telekomu-
nikacyjne usługi roamingu, 41 Świadczenie usług w zakresie 
tłumaczeń, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe.

(210) 549814 (220) 2022 11 30
(731) CIOSEK EWELINA TORTOWE CIOCHO, Katowice
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 01.01.01, 01.01.10, 09.03.05, 01.15.11, 08.01.15, 04.01.04, 
04.05.02, 29.01.15

(510), (511) 21 Przybory do serwowania potraw [łopatki 
do wyrobów cukierniczych], Tylki i rękawy cukiernicze do de-
korowania ciast, Pędzelki cukiernicze, Formy cukiernicze, 
Patyczki do mrożonych wyrobów cukierniczych, Skrobaki  
(akcesoria kuchenne), Formy do ciast i ciastek, Stojaki do ciast 
i ciastek, Tortownice do ciast, Łopatki do ciast, Formy do ciast, 
Wałki do ciasta, Pokrywy na ciasto, Formy do ciasta, Podkła-
dy pod ciasto, Formy do ciastek, Słoiki na ciastka, Pudełka 
na ciastka, Łopatki do nakładania ciast, Pędzelki do dekora-
cji ciast, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Stojaki do ciast 
i ciastek z materiałów niemetalowych, Formy do pieczenia 
ciasta, Wałki do ciasta domowe, Łopatki do nakładania ciasta, 
Przyrządy do krojenia ciasta, Porcelanowe ozdoby na ciasta, 
Blachy do pieczenia ciastek, Foremki do wycinania ciaste-
czek, Przybory do nakładania porcji ciasta, Dozowniki ciasta 
do użytku kuchennego, Prasy ręczne do wyrobu ciastek, For-
my do ciast, z metali nieszlachetnych, Formy do ciast, z ma-
teriałów niemetalowych, Akcesoria do odprowadzania pary 
z ciasta, Foremki do ciastek z metali nieszlachetnych, Foremki 
do ciastek z materiałów niemetalowych, Patyczki do ciastek 
w kształcie kulek, Przybory do serwowania potraw [łopatki 
do ciast], Ręczne dozowniki ciasta do użytku w gospodar-
stwie domowym, Przybory do wypieków, Aluminiowe for-
my do wypieków, Podstawki do studzenia wypieków, Formy 
do wypiekania placków, Przybory do wypieków [nie zabaw-
ki], Metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych 
napojów, Jednorazowe akcesoria kartonowe do pieczenia, 
Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Łopat-
ki [sztućce], Podpórki pod sztućce, Przybory kuchenne z sili-
konu, Silikonowe foremki do babeczek, Silikonowe foremki 
do pieczenia muffinek, Silikonowe pokrywki do żywności 
wielokrotnego użytku, Foremki do babeczek typu cupcake, 
Stojaki na babeczki, Patery, 35 Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, Udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi 
handlu detalicznego związane z przyrządami do przygoto-
wywania żywności, Usługi bezobsługowych sklepów deta-
licznych w odniesieniu do żywności, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania 
żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w związku z następującymi towarami: wyroby 
cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, 
ciasteczka, słodkie polewy i nadzienia, ciasta [słodkie lub sło-
ne], słodkie dekoracje do ciast, tarty (słodkie lub słone), słod-
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kie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodkie 
bułeczki, wiedeńskie wypieki, ciasto na wypieki, słodkie bu-
łeczki typu muffin, gotowane wyroby cukiernicze, słodycze 
nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze czekoladowe, sło-
dycze lodowe, serniki, bezy, makaroniki [wyroby cukiernicze], 
tort lodowy, torty Pawłowej z orzechami laskowymi, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, tarty, brownie [ciast-
ka czekoladowe], ciastka na patyku, ciastka serowe, ciastka 
migdałowe, ciastka herbaciane, ciastka czekoladowe, ciastka 
ryżowe [senbei], cukry, naturalne słodziki, polewy cukier-
nicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, lukier, lukier na ciasto, mieszanki 
na lukier, lukier do ciast, lukier do polewania ciast, lukier lu-
strzany [polewa lustrzana], marcepan, substytut marcepanu, 
marcepan w czekoladzie, masa cukrowa, przybory do ser-
wowania potraw [łopatki do wyrobów cukierniczych], tylki 
i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, pędzelki cukier-
nicze, formy cukiernicze, patyczki do mrożonych wyrobów 
cukierniczych, skrobaki (akcesoria kuchenne), formy do ciast 
i ciastek, stojaki do ciast i ciastek, tortownice do ciast, łopatki 
do ciast, formy do ciast, wałki do ciasta, pokrywy na ciasto, 
formy do ciasta, podkłady pod ciasto, formy do ciastek, słoiki 
na ciastka, pudełka na ciastka, łopatki do nakładania ciast, pę-
dzelki do dekoracji ciast, gofrownice do ciast nieelektryczne, 
stojaki do ciast i ciastek z materiałów niemetalowych, formy 
do pieczenia ciasta, wałki do ciasta domowe, ciasta (łopat-
ki do nakładania -), przyrządy do krojenia ciasta, porcelano-
we ozdoby na ciasta, blachy do pieczenia ciastek, foremki 
do wycinania ciasteczek, przybory do nakładania porcji 
ciasta, dozowniki ciasta do użytku kuchennego, prasy ręcz-
ne do wyrobu ciastek, formy do ciast, z metali nieszlachet-
nych, formy do ciast, z materiałów niemetalowych, akcesoria 
do odprowadzania pary z ciasta, foremki do ciastek z metali 
nieszlachetnych, foremki do ciastek z materiałów niemetalo-
wych, patyczki do ciastek w kształcie kulek, przybory do ser-
wowania potraw [łopatki do ciast], ręczne dozowniki ciasta 
do użytku w gospodarstwie domowym, przybory do wy-
pieków, aluminiowe formy do wypieków, podstawki do stu-
dzenia wypieków, formy do wypiekania placków, przybory 
do wypieków [nie zabawki], metalowe naczynia do przyrzą-
dzania lodów i mrożonych napojów, jednorazowe akcesoria 
kartonowe do pieczenia, szklanki, kieliszki, naczynia do picia 
i akcesoria barowe, łopatki [sztućce], podpórki pod sztućce, 
przybory kuchenne z silikonu, silikonowe foremki do babe-
czek, silikonowe foremki do pieczenia muffinek, silikonowe 
pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, foremki do ba-
beczek typu cupcake, stojaki na babeczki, patery, barwniki 
spożywcze [pigmenty spożywcze], barwniki spożywcze, 
karmel słodowy [barwnik spożywczy], barwniki spożywcze 
do użytku domowego, barwniki spożywcze uzyskane z ja-
gód, barwniki spożywcze uzyskane z soczystych owoców, 
kolor karmelowy do stosowania w przemyśle spożywczym, 
dodatki do użytku jako barwniki do artykułów spożywczych, 
kolor karmelowy do stosowania w produkcji artykułów spo-
żywczych, barwniki do żywności, barwniki do żywności i na-
pojów, barwniki do użytku w produkcji żywności, ekstrak-
ty ze słodu do użytku jako barwnik do napojów, ekstrakty 
ze słodu do użytku jako barwnik do żywności, karmel [barw-
nik do żywności], preparaty do barwienia żywności, prepa-
raty do barwienia żywności i napojów, słód do użytku jako 
barwnik do żywności, olej z nasion krokosza barwierskiego 
do barwienia żywności.

(210) 549865 (220) 2022 12 01
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowny)

(540) Kurczę, ale to DRObre!
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Wyroby z mię-
sa, z ryb, z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby 
garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania 
gotowe z mięsa, wędliny, 35 Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów pochodzenia rolno - spożywczego: mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie 
mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin.

(210) 549942 (220) 2022 12 05
(731) FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY, Warszawa; ZŁOTY MELON SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) KRĘCIOŁA TV
(510), (511) 9 Pliki do pobrania i urządzenia elektroniczne 
wszelkiej maści wraz z oprzyrządowaniem, Filmy wideo, 
Emotikony, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe do pobrania, 
Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub 
do pobrania, Programy gier komputerowych do pobierania, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, e-booki, Aplikacje 
do pobrania, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, 
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej dla telekomuni-
kacji, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do eduka-
cji, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie 
zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycz-
nej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapi-
sie cyfrowym, na płytach CD lub DVD, na dyskach SSD oraz 
dyskach USB, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Zapisane pliki danych, Filmy i progra-
my telewizyjne do pobrania za pośrednictwem usługi wideo 
na żądanie, Grafiki do pobrania zawierające zestawy obra-
zów cyfrowych i ikon do użytku na komputerach, tabletach 
i telefonach komórkowych, Filmy i programy telewizyjne 
do pobrania, Audiobooki, Dzwonki i nagrania dźwiękowe 
do pobrania, Nagrania audio i wizualne, Nagrania muzyczne, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje mobilne 
do pobrania, Oprogramowanie do gier wideo, Oprogramo-
wanie do gier komputerowych, Interaktywne programy 
do gier wideo, Płyty CD, DVD, blue ray, Dyski flash USB,  
Dyski SSD, Pokrowce i etui ochronne na urządzenia elektro-
niczne, mianowicie komputery, tablety, telefony komórkowe, 
Ochronne osłony ekranu wyświetlacza, Karty zakodowane 
magnetycznie, Karty stałego klienta, Karty członkowskie, Kar-
ty USB, 16 Materiały papiernicze i wszelkie rodzaje druków – 
w tym książki i ulotki, Papier, karton, Druki akcydensowe, Ka-
lendarze, Foldery, Prospekty, Afisze, Plakaty, Fotografie, Na-
lepki, Publikacje drukowane, Czasopisma, Książki, Broszury, 
Materiały piśmienne, Długopisy, Linijki, ołówki, Taśmy samo-
przylepne, Papeterie, Torby do pakowania z papieru i two-
rzyw sztucznych, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Kalendarze spotkań [agendy], Czyste 
dzienniki, Plany dnia [terminarze], Pamiętniki, dzienniki, Ko-
perty [artykuły piśmienne], Skoroszyty, Segregatory na luźne 
kartki, Notatniki [notesy], Notatniki, Spinacze do papieru, Pa-
pier, Przyciski do papieru, Pieczątki kauczukowe, Reproduk-
cje obrazów, Zestawy papierów artystycznych i modelar-
skich, Pióra kulkowe, Kreda, Ołówki kolorowe, Książeczki 
do kolorowania, Zeszyty na wypracowania, Papier do celów 
rękodzielniczych, Kredki świecowe, Linijki rysownicze [kre-
ślarskie], Suchościeralne tablice i powierzchnie do pisania, 
Flamastry, Obrazki artystyczne w ramkach, Zakreślacze, Mar-
kery, Zestawy do malowania dla dzieci, Piórniki i pudełka 
na pióra i ołówki, Gumki do ścierania, Temperówki, Ołówki, 
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Pióra i długopisy, Matryce, Zakładki do książek, Czasopisma 
[periodyki], Książki z opowieściami, grami i zadaniami dla 
dzieci, Książki z dziedziny gier i grania, Książki dla dzieci, 
Książki z zadaniami dla dzieci, Interaktywne książki edukacyj-
ne i magazyny dla dzieci, Ilustrowane albumy, Zbiory sztuki 
malarskiej, fotograficznej i litograficznej, Książki w następują-
cych dziedzinach: usługi związane z rozrywką, animowanie 
i komiksy, Komiksy, Fiszki [karty edukacyjne], Powieści gra-
ficzne, Drukowane powieści, Karty pocztowe, Afisze, plakaty, 
Książeczki edukacyjne, do użytku dla dorosłych, Serie książek 
beletrystycznych, Książki z opowiadaniami, Dekoracje na śro-
dek stołu z papieru, Torby na prezenty, Kartony na prezenty, 
Papier do pakowania prezentów, Kartki z życzeniami, Niema-
gnetycznie kodowane karty podarunkowe, Papierowe ozdo-
by do ciast, Papierowe torebki na kanapki, Serwetki stołowe 
papierowe, Ozdoby papierowe na przyjęcia, Torby z papieru 
lub tworzyw sztucznych na przyjęcia, Drukowane zaprosze-
nia, Nalepki na zderzaki pojazdów, Drukowane karty do ko-
lekcjonowania, Kalkomanie i naklejki do użytku w dekorowa-
niu domu, Suche kalkomanie, Spinacze do pieniędzy, Torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego, Zeszyty ćwiczeń z naklej-
kami, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Tatuaże zmy-
walne, karty lojalnościowe i członkowskie bez kodowania 
magnetycznego, 25 Odzież, obuwie i akcesoria odzieżowe, 
Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Odzież, mianowicie, fartu-
chy [odzież], płaszcze kąpielowe, stroje plażowe, paski, bluzki, 
dolne części ubrań, śliniaki z materiałów tekstylnych, kurtki, 
tuniki, długie luźne stroje, rękawiczki, bluzy sportowe z kap-
turem, odzież dla małych dzieci, kurtki [odzież], swetry, 
spodnie ze ściągaczem [joggery], mianowicie, spodnie dre-
sowe i topy do biegania, odzież gimnastyczna, legginsy, 
odzież codzienna, Odzież, mianowicie, rękawiczki z jednym 
palcem, piżamy, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, slipy męskie, figi damskie, poncza, pulowery, płasz-
cze przeciwdeszczowe, stroje przeciwdeszczowe, koszulki 
typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed pro-
mieniowaniem UV, szaliki, koszule, szorty, spódnice, spódni-
cospodenki, bielizna nocna, kombinezony zimowe, skarpetki, 
podwiązki, swetry, bluzy sportowe, spodnie od dresu, kostiu-
my kąpielowe, kostiumy kąpielowe, koszulki z krótkim ręka-
wem, krawaty, topy [odzież], bielizna osobista i podkoszulki, 
bluzy z kapturem na zamek, Nakrycia głowy, mianowicie 
czapki typu beanie, czapki, nauszniki [odzież], nakrycia gło-
wy, opaski na głowę, mycki, piuski i daszki, Rękawiczki, Szaliki, 
Stroje przeciwdeszczowe, Kostiumy kąpielowe, Odzież dla 
małych dzieci, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych za-
baw przebieranych, Akcesoria do kostiumów, w tym śmiesz-
ne nakrycia głowy z perukami, Kostiumy na bale maskowe, 
Kostiumy do przebierania się, 35 Marketing, reklama, zarzą-
dzanie, Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi 
relacji z mediami, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi produkcji audycji i filmów re-
klamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w za-
kresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamo-
wych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamo-
wych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, Usługi badania opinii publicznej, badania 
rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach 
działalności gospodarczej, podatków, Pozyskiwanie i przeka-
zywanie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie 
ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlo-
wej, Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów z branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputero-
wej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, techno-

logicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Usługi prowa-
dzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłko-
wego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: progra-
mów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań 
dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadze-
nia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa dam-
ska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-
darze, kalkulatory, kapelusze, kosmetyczki, kosmetyki, koszul-
ki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, 
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, note-
sy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycz-
nych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze 
do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, pa-
rasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, 
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, 
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rę-
kawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samo-
chodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki 
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, 
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shir-
ty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglar-
skie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, 
zegarki, znaczki z logo, 36 Usługi finansowe – w tym groma-
dzenie funduszy na cele charytatywne, wynajem nierucho-
mości, Zbiórka funduszy na cele dobroczynne, Gromadzenie 
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozryw-
kowych, Prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz 
leczenia, rehabilitacji oraz zakup leków i sprzętu rehabilitacyj-
nego na rzecz osób objętych opieką fundacji, Usługi groma-
dzenia funduszy na cele charytatywne dla osób potrzebują-
cych, Zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem 
na zakup leków oraz materiałów higienicznych dla pacjen-
tów oddziałów szpitalnych, Zbiórka funduszy na zakup 
sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych, Usługi 
zbiórki funduszy na rzecz organizacji szkoleń specjalistycz-
nych dla personelu medycznego, Usługi zbiórki funduszy 
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na cele stypendiów fundowanych dla dzieci i młodzieży, dla 
niepełnosprawnych sportowców, kombatantów, żołnierzy 
niepełnosprawnych w wyniku działań bojowych, usługi 
zbiórki funduszy w celu pomocy w wyposażaniu szkół klu-
bów sportowych ośrodków rehabilitacyjnych w sprzęt spor-
towy i rehabilitacyjny, Finansowanie działań mających 
na celu przygotowanie zawodowe osób nie pełnospraw-
nych fizycznie i umysłowo, Usługi wynajmowania i dzierża-
wy nieruchomości, Usługi wynajmowania pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, konferencyjnych, 
budynków i obiektów konferencyjnych, turystycznych, wy-
poczynkowych i hotelowych, usługi wynajmowania nieru-
chomości do prowadzenia działalności hotelowej, do prowa-
dzenia usług medycznych i rehabilitacyjnych, na sale konfe-
rencyjne, oraz do prowadzenia usług gastronomicznych, 
Wynajmowanie nieruchomości nie zabudowanych, Sponso-
rowanie imprez kulturalnych, Pozyskiwanie finansowania dla 
projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, Emisja 
bonów wartościowych, 38 Streaming treści audio i wizual-
nych, Usługi transmisji wideo na żądanie, Usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 
ze stron www poprzez Internet, Transmisja treści audio i wi-
deo na żądanie, Nadawanie treści audio i wizualnych, Udo-
stępnianie forum online, gdzie użytkownicy mogą umiesz-
czać oceny, recenzje oraz rekomendacje na temat filmów 
i programów telewizyjnych oraz na temat wydarzeń i imprez 
w dziedzinie rozrywki i edukacji, Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-
łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne do-
tyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu 
do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi pocz-
ty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych www, Dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 

jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 Eduka-
cja i rozrywka, Usługi rozrywkowe, Rozrywka interaktywna, 
Rozrywka interaktywna online, Usługi rozrywkowe w postaci 
rozwoju, tworzenia, produkcji, dystrybucji i postprodukcji fil-
mów, programów telewizyjnych, imprez specjalnych i multi-
medialnych treści rozrywkowych, Usługi rozrywkowe, mia-
nowicie organizowanie i prowadzenie wystaw, organizowa-
nie i prowadzanie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
festiwali, i organizowanie i prowadzenie konwencji w nastę-
pującym zakresie: usługi rozrywkowe, filmy, telewizory, po-
stacie telewizyjne i filmowe, komiksy, usługi w zakresie ani-
macji (rozrywka), muzyka, i znane osobistości (celebryci), 
Urządzanie, organizowanie, przeprowadzanie i goszczenie 
towarzyskich imprez rozrywkowych, Organizowanie i pro-
wadzenie festiwali społecznościowych obejmujących muzy-
kę, sztukę, jedzenie, film, telewizję, teatr, dramat, taniec, wy-
stępy muzyczne na żywo, prelegentów, występy znanych 
osób (celebrytów) oraz wystawy i zajęcia kulturalne, Organi-
zowanie i prowadzenie interaktywnych imprez z udziałem 
publiczności i zajęć rekreacyjnych, Udostępnianie informacji 
rozrywkowych za pośrednictwem strony internetowej, Udo-
stępnianie wideoklipów i innych multimedialnych treści cy-
frowych online nie do pobrania zawierających treści audio, 
wideo, grafikę i tekst z zakresu następujących dziedzin 
i w związku z następującymi dziedzinami: usługi rozrywko-
we, filmy, telewizory, postacie telewizyjne i filmowe, komiksy, 
usługi w zakresie animacji (rozrywka), muzyka, i znane osobi-
stości (celebryci), Usługi edukacyjne i rozrywkowe, mianowi-
cie, udostępnianie interaktywnych multimedialnych treści 
rozrywkowych online, nie do pobrania, Usługi rozrywkowe 
w postaci występów teatralnych, muzycznych lub komedio-
wych na żywo, Usługi w zakresie fanklubów, Udostępnianie 
informacji, recenzji i rekomendacji dotyczących filmów i pro-
gramów telewizyjnych za pośrednictwem strony interneto-
wej i usługi transmisji wideo na żądanie, Usługi rozrywkowe 
udostępniane przez światową sieć komunikacyjną, mianowi-
cie gry online, nie do pobrania, strony internetowe i treści 
multimedialne zawierające szeroką gamę ogólnych informa-
cji rozrywkowych w odniesieniu do następujących dziedzin: 
filmy, telewizory, postacie telewizyjne i filmowe, komiksy, 
usługi w zakresie animacji (rozrywka), muzyka, i znane osobi-
stości (celebryci), Radiowe programy rozrywkowe, Produkcja 
i dystrybucja programów radiowych i nagrań dźwiękowych, 
Usługi rozrywkowe, mianowicie, udostępnianie rozrywki i in-
formacji rozrywkowych poprzez podcasty, Interaktywne, 
eksperymentalne i immersyjne imprezy z udziałem publicz-
ności i zajęcia rekreacyjne, Prezentacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay na żywo, Usługi rozrywkowe, mianowicie udo-
stępnianie gier komputerowych, wideo i elektronicznych 
online, Umożliwianie tymczasowego użytkowania gier inte-
raktywnych nie do pobrania, Świadczenie usług w zakresie 
interaktywnych gier dla wielu graczy przez internet, Usługi 
rozrywkowe udostępniane przez światową sieć komunika-
cyjną, mianowicie gry online i strony internetowe zawierają-
ce szeroką gamę informacji rozrywkowych zainteresowań 
ogólnych związane z następującymi produktami: gry wideo, 
filmy, programy widowisk telewizyjnych, teledyski muzycz-
ne, pokrewne klipy filmowe, zdjęcia i inne materiały multi-
medialne, Publikowanie multimedialne oprogramowania 
i gier, Publikowanie multimedialne interaktywnych progra-
mów i oprogramowania do gier komputerowych i wideo, 
Udostępnianie magazynów, czasopism i biuletynów infor-
macyjnych online nie do pobrania w następującym zakresie: 
gry komputerowe, gry wideo, gry komputerowe online i roz-
rywka ogólna, Impresariat artystyczny, Usługi agencyjne 
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w zakresie rozrywki, Organizowanie loterii, 42 Oprogramo-
wanie, prace badawczo-rozwojowe, platformy online, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], 
Infrastruktura jako usługa (IaaS), Łańcuch bloków jako usługa 
[BaaS], Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania online nie do pobrania do przetwarzania, śledze-
nia, obliczania, mierzenia i analizowania informacji i danych 
w dziedzinach rachunkowości, finansów, zarządzania finan-
sowego, ekonomii, rozliczeń podatkowych, sporządzania 
zeznać podatkowych i planowania podatkowego, audytów, 
działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospo-
darczą, Programowanie, badania i projektowanie interaktyw-
nego oprogramowania komputerowego i sprzętu kompute-
rowego do świadczenia usług edukacyjnych, sportowych 
i rozrywkowych, Aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego, Przygotowywanie programów do przetwarzania 
danych, Projektowanie systemów komputerowych związa-
nych z edukacją, sportem i rozrywką, 44 Medycyna i usługi 
opiekuńcze, Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka 
psychologiczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Domy opie-
ki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medycz-
ną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie: medy-
cyny i usług opiekuńczych, usług medycznych, opieki pielę-
gniarskiej, opieki psychologicznej, opieki medycznej i zdro-
wotnej, domów opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielę-
gniarską lub medyczną, higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
45 Usługi prawne, Usługi administrowania prawami własno-
ści intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obro-
cie prawami własności intelektualnej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 549973 (220) 2022 12 06
(731) PRO-LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne.

(210) 549982 (220) 2022 12 06
(731) SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA,  

Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPiRO

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Filtry do masek do oddychania, Maski do od-
dychania inne niż do sztucznego oddychania, Maski ochron-
ne, Respiratory do filtrowania powietrza, Respiratory inne 
niż do sztucznego oddychania, Urządzenia do oddychania 
inne niż do sztucznego oddychania, 25 Artykuły odzieżo-

we w stylu sportowym, Bandany na szyję, Bermudy, Bielizna 
damska, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna 
funkcjonalna, Bielizna nocna, Bielizna termoaktywna, Biu-
stonosze sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy 
sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, 
Bojówki, Bokserki, Bokserki damskie, Chustki na głowę, Chu-
sty, Ciepłe kurtki robocze, Dresy ortalionowe, Długa bielizna, 
Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjonalne spodnie 
termoaktywne, Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizel-
ki puchowe, Kamizelki pikowane, Kamizelki z polaru, Kąpie-
lówki, Komplety koszulek i spodenek, Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Ko-
szule nocne, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowe-
go, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, 
Koszulki typu rashguard, Odzież codzienna, Odzież damska, 
Odzież sportowa, Pidżamy, Podkoszulki, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rę-
kawami, Rybaczki, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Ręka-
wiczki zimowe, Skarpetki, Skarpetki męskie, Skarpetki wełnia-
ne, Skarpety do kostek, Slipy męskie, figi damskie, Spodenki, 
Spodnie dresowe, Spodnie sportowe, Szorty, Termoaktywne 
nakrycia głowy, 35 Organizacja i przeprowadzanie wystaw 
w ramach targów handlowych, Organizacja wystaw w ce-
lach reklamowych i handlowych, Organizowanie i prowa-
dzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Prowadzenie wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
Prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlo-
wych on-line, Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online następujący-
mi produktami: filtry do masek do oddychania, maski do od-
dychania inne niż do sztucznego oddychania, maski ochron-
ne, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż 
do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania inne 
niż do sztucznego oddychania, Usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej i online następującymi produktami: artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, bandany na szyję, bermudy, 
bielizna damska, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, 
bielizna funkcjonalna, bielizna nocna, bielizna termoaktyw-
na, biustonosze sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, 
bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kap-
turem, bojówki, bokserki, bokserki damskie, chustki na gło-
wę, chusty, ciepłe kurtki robocze, dresy ortalionowe, długa 
bielizna, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne 
spodnie termoaktywne, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], 
kamizelki puchowe, kamizelki pikowane, kamizelki z polaru, 
kąpielówki, komplety koszulek i spodenek, komplety odzie-
żowe ze spodenkami, koszule sportowe pochłaniające wil-
goć, koszule nocne, koszule z ochraniaczami do użytku spor-
towego, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki 
polo, koszulki typu rashguard, odzież codzienna, odzież 
damska, odzież sportowa, pidżamy, podkoszulki, podkoszulki 
bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi 
rękawami, rybaczki, rękawiczki, rękawiczki bez palców, ręka-
wiczki zimowe, skarpetki, skarpetki męskie, skarpetki wełnia-
ne, skarpety do kostek, slipy męskie, figi damskie, spodenki, 
spodnie dresowe, spodnie sportowe, szorty, termoaktywne 
nakrycia głowy, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych i promocyjnych, Reklama korespon-
dencyjna, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], 
Rozpowszechnianie reklam poprzez internet.

(210) 549991 (220) 2022 12 06
(731) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBUSKI FREE FRESH ORIGINAL LUBUSKI FREE  

Fresh & Juniper ORIGINAL JUNIPER DRINK  
WITH EXPRESSIVE TASTE ENRICHED WITH HERBAL 
AND FRUITY NOTES. PRODUCT OF POLAND LUBUSKI 
SINCE 1987

(531) 27.05.01, 19.07.09, 29.01.14
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoho-
lowe, koktajle bezalkoholowe.

(210) 549994 (220) 2022 12 06
(731) PHYTOPUR BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MEDICANTE
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Lekarstwa, Produkty die-
tetyczne do celów medycznych, Produkty farmaceutyczne 
do wstrzykiwania, Suplementy żywnościowe, Suplementy 
diety, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 35 Usługi 
przepisywania nagranych raportów lekarskich, 41 Usługi 
edukacji medycznej, 42 Medyczne badania naukowe, Usługi 
badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 44 Usługi 
medyczne, Usługi medyczne w zakresie wydawania orze-
czeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi diagno-
styki medycznej [testy i analizy], Opieka medyczna i zdro-
wotna, Pomoc medyczna, Konsultacje medyczne, Usługi 
w zakresie leczenia medycznego, Usługi doradcze w zakre-
sie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi oceny medycznej, 
Usługi klinik medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, Usługi klinik zdrowia, Usługi opieki medycz-
nej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi klinik zdrowia 
[medyczne], Badania medyczne, Poradnictwo medyczne, 
Ochrona zdrowia, Usługi farmaceutyczne.

(210) 550044 (220) 2022 12 08
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Skin Pleasure
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji ciała, kosmetyczne 
balsamy do pielęgnacji ciała.

(210) 550078 (220) 2022 12 08
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOMŻA

(531) 27.05.01, 03.04.07, 03.04.22, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 550080 (220) 2022 12 08
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOMŻA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 550150 (220) 2022 12 09
(731) TOPESTETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 3 Kosmetyki, 16 Opakowania produktów kosme-
tycznych.

(210) 550200 (220) 2022 12 12
(731) SHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, Kosmetyki do makijażu, Środki perfumeryjne i zapacho-
we, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, Środki do oczyszczania skóry twarzy 
[kosmetyki], Kosmetyki naturalne, 8 Przybory do obcinania 
i usuwania włosów, Przybory do układania włosów, Przyrzą-
dy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, Przyrządy ręcz-
ne do złuszczania martwego naskórka, Przybory do manicu-
re i pedicure, 21 Przybory do celów kosmetycznych, Przybo-
ry kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Kosmetyczki 
na przybory toaletowe, Przyrządy ręczne do nakładania ko-
smetyków, Aplikatory kosmetyczne, Pojemniki na kosmetyki, 
Szczotki do włosów, Szczotki - masażery do mycia włosów, 
Gąbki do makijażu.
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(210) 550201 (220) 2022 12 12
(731) JGB BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) additivia
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do konserwowania pro-
duktów mięsnych i wędlin, preparaty do wędzenia i zmięk-
czania mięsa dla celów przemysłowych, oleje do konserwacji 
żywności, proteiny - surowy materiał, środki do zamrażania 
żywności, Ekstrakty roślinne stosowane w produkcji żywno-
ści, Ekstrakty roślinne do celów przemysłowych, Ekstrakty 
roślinne dla przemysłu spożywczego, Karagenina do użyt-
ku przy produkcji żywności, Białko do produkcji żywności, 
Preparaty emulgujące, Preparaty do kutrowania, Preparaty 
przedłużające świeżość środków spożywczych, prepara-
ty barwiące środki spożywcze, substancje wielofunkcyjne 
do środków spożywczych, 2 Barwniki spożywcze, Ekstrak-
ty ze słodu do użytku jako barwnik do napojów, Ekstrakty 
ze słodu do użytku jako barwnik do żywności, 5 Odżyw-
ki i żywność dietetyczna do celów medycznych, Błonniki, 
Mieszanka błonników, Błonnik naturalny do celów spożyw-
czych, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Błonnik 
pokarmowy, Suplementy żywnościowe, Suplementy diety 
zawierające nasiona, mielone nasiona i/lub łupiny nasienne, 
Suplementy żywnościowe, mianowicie błonnik pokarmowy, 
Suplementy odżywcze, Dodatki odżywcze, Dodatki diete-
tyczne, Dietetyczne dodatki do żywności, 29 Ekstrakty z ryb, 
z owoców morza, Ekstrakty warzywne do gotowania, Eks-
trakty mięsne, Ekstrakty drobiowe, Ekstrakty do zup, Błonnik 
naturalny, jako dodatek do wędlin, do produktów mlecznych, 
do galaretek nie owocowych, Przetworzone i preparowane 
nasiona i łupiny nasienne, 30 Aromaty spożywcze, ekstrakty 
przypraw, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne 
niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako 
aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty czekoladowe, 
Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z drożdży, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, 33 Ekstrakty napojów alkoholowych, 35 Usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzeda-
ży internetowej takich towarów jak: preparaty chemiczne 
do konserwowania produktów mięsnych i wędlin, prepa-
raty do wędzenia i zmiękczania mięsa dla celów przemy-
słowych, oleje do konserwacji żywności, proteiny - surowy 
materiał, środki do zamrażania żywności, ekstrakty roślinne 
stosowane w produkcji żywności, ekstrakty roślinne do ce-
lów przemysłowych, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej oraz sprzedaży internetowej takich towarów 
jak: ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywczego, karage-
nina do użytku przy produkcji żywności, Białko do produkcji 
żywności, preparaty emulgujące, preparaty do kutrowania, 
preparaty przedłużające świeżość środków spożywczych, 
preparaty barwiące środki spożywcze, substancje wielofunk-
cyjne do środków spożywczych, barwniki spożywcze, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej oraz sprzedaży internetowej takich towarów jak: 
ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do napojów, eks-
trakty ze słodu do użytku jako barwnik do żywności, odżywki 
i żywność dietetyczna do celów medycznych, błonniki, mie-
szanka błonników, ekstrakty z ryb, z owoców morza, Usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży 
internetowej takich towarów jak: ekstrakty warzywne do go-
towania, ekstrakty mięsne, ekstrakty drobiowe, ekstrakty 
do zup, aromaty spożywcze, ekstrakty przypraw, ekstrakty 
stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], 
ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów 

spożywczych, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty z kawy, eks-
trakty z drożdży, ekstrakty napojów alkoholowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży 
internetowej takich towarów jak: błonnik naturalny do celów 
spożywczych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
błonnik pokarmowy, suplementy żywnościowe, suplemen-
ty diety zawierające nasiona, mielone nasiona i/lub łupiny 
nasienne, suplementy żywnościowe, mianowicie błonnik 
pokarmowy, suplementy odżywcze, dodatki odżywcze, do-
datki dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, błonnik 
naturalny, jako dodatek do wędlin, do produktów mlecz-
nych, do galaretek nie owocowych, przetworzone i prepa-
rowane nasiona i łupiny nasienne, Demonstrowanie towa-
rów w Internecie, Pokazy towarów, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, 42 Usługi techno-
logiczne, Usługi naukowo-technologiczne, Usługi techno-
logiczne i dotyczące ich badania, Badania na rzecz innych 
osób związane z żywnością i napojami, Profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące technologii żywności i napojów, Bada-
nia naukowe i diagnostyka w zakresie żywności i żywienia, 
44 Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo 
żywieniowe, Udzielanie informacji o wartości odżywczej 
produktów spożywczych.

(210) 550202 (220) 2022 12 12
(731) JGB BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) additivia make life better

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do konserwowania pro-
duktów mięsnych i wędlin, preparaty do wędzenia i zmięk-
czania mięsa dla celów przemysłowych, oleje do konserwacji 
żywności, proteiny - surowy materiał, środki do zamrażania 
żywności, Ekstrakty roślinne stosowane w produkcji żywno-
ści, Ekstrakty roślinne do celów przemysłowych, Ekstrakty 
roślinne dla przemysłu spożywczego, Karagenina do użyt-
ku przy produkcji żywności, Białko do produkcji żywności, 
Preparaty emulgujące, Preparaty do kutrowania, Preparaty 
przedłużające świeżość środków spożywczych, prepara-
ty barwiące środki spożywcze, substancje wielofunkcyjne 
do środków spożywczych, 2 Barwniki spożywcze, Ekstrak-
ty ze słodu do użytku jako barwnik do napojów, Ekstrakty 
ze słodu do użytku jako barwnik do żywności, 5 Odżywki 
i żywność dietetyczna do celów medycznych, Błonniki, Mie-
szanka błonników, Błonnik naturalny do celów spożywczych, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Błonnik pokarmo-
wy, Suplementy żywnościowe, Suplementy diety zawierające 
nasiona, mielone nasiona i/lub łupiny nasienne, Suplementy 
żywnościowe, mianowicie błonnik pokarmowy, Suplementy 
odżywcze, Dodatki odżywcze, Dodatki dietetyczne, Diete-
tyczne dodatki do żywności, 29 Ekstrakty z ryb, z owoców 
morza, Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty mięsne, 
Ekstrakty drobiowe, Ekstrakty do zup, Błonnik naturalny, jako 
dodatek do wędlin, do produktów mlecznych, do galaretek 
nie owocowych, Przetworzone i preparowane nasiona i łu-
piny nasienne, 30 Aromaty spożywcze, ekstrakty przypraw, 
Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki 
eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty 
do artykułów spożywczych, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrak-
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ty z kawy, Ekstrakty z drożdży, Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
33 Ekstrakty napojów alkoholowych, 35 Usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży interneto-
wej takich towarów jak: preparaty chemiczne do konserwo-
wania produktów mięsnych i wędlin, preparaty do wędzenia 
i zmiękczania mięsa dla celów przemysłowych, oleje do kon-
serwacji żywności, proteiny - surowy materiał, środki do za-
mrażania żywności, ekstrakty roślinne stosowane w produkcji 
żywności, ekstrakty roślinne do celów przemysłowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży in-
ternetowej takich towarów jak: ekstrakty roślinne dla przemy-
słu spożywczego, karagenina do użytku przy produkcji żyw-
ności, Białko do produkcji żywności, preparaty emulgujące, 
preparaty do kutrowania, preparaty przedłużające świeżość 
środków spożywczych, preparaty barwiące środki spożyw-
cze, substancje wielofunkcyjne do środków spożywczych, 
barwniki spożywcze, Ziarna przetworzone, skrobia i wyro-
by z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży in-
ternetowej takich towarów jak: ekstrakty ze słodu do użytku 
jako barwnik do napojów, ekstrakty ze słodu do użytku jako 
barwnik do żywności, odżywki i żywność dietetyczna do ce-
lów medycznych, błonniki, mieszanka błonników, ekstrakty 
z ryb, z owoców morza, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej oraz sprzedaży internetowej takich towarów jak: 
ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty mięsne, ekstrak-
ty drobiowe, ekstrakty do zup, aromaty spożywcze, ekstrakty 
przypraw, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne 
niż olejki eteryczne], ekstrakty z kakao do stosowania jako 
aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty czekoladowe, 
ekstrakty z kawy, ekstrakty z drożdży, ekstrakty napojów alko-
holowych, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej 
oraz sprzedaży internetowej takich towarów jak: błonnik na-
turalny do celów spożywczych, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, błonnik pokarmowy, suplementy żywnościo-
we, suplementy diety zawierające nasiona, mielone nasiona  
i/lub łupiny nasienne, suplementy żywnościowe, mianowicie 
błonnik pokarmowy, suplementy odżywcze, dodatki odżyw-
cze, dodatki dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, 
błonnik naturalny, jako dodatek do wędlin, do produktów 
mlecznych, do galaretek nie owocowych, przetworzone 
i preparowane nasiona i łupiny nasienne, Demonstrowanie 
towarów w Internecie, Pokazy towarów, Dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, 42 Usługi 
technologiczne, Usługi naukowo-technologiczne, Usługi 
technologiczne i dotyczące ich badania, Badania na rzecz 
innych osób związane z żywnością i napojami, Profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące technologii żywności i napojów, 
Badania naukowe i diagnostyka w zakresie żywności i żywie-
nia, 44 Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradz-
two żywieniowe, Udzielanie informacji o wartości odżywczej 
produktów spożywczych.

(210) 550265 (220) 2022 12 13
(731) EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LORETTA VITALE EXCLUSIVE SHOES

(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Odzież wieczorowa, Odzież 
treningowa, Odzież sportowa, Odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, Odzież męska, damska i dziecięca, Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Odzież co-
dzienna, Odzież damska, Odzież dziana, Odzież wierzchnia 
dla kobiet, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież z imitacji skóry, 
Skarpetki i pończochy, Odzież skórzana, Wkładki do obuwia, 
Fleki do obuwia, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, An-
typoślizgowe akcesoria do obuwia.

(210) 550279 (220) 2022 12 13
(731) KAMIŃSKA AGNIESZKA  

NZOZ VISION-MED OPTYK VISION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Etui do okularów, lornetki, lornety, lupy, luster-
ka optyczne, artykuły do wyrobu okularów, oprawki do oku-
larów, oprawki do pince-nez, binokle, osłony obiektywów 
przeciwsłoneczne, osłony przeciwoślepieniowe, okulary, 
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary 3D, okulary ochronne do uprawiania sportów, okula-
ry korekcyjne dla daltonistów, okulary inteligentne, soczewki 
korekcyjne, soczewki kontaktowe, soczewki płaskie i ko-
rekcyjne przeciwsłoneczne ze szkła i tworzyw sztucznych, 
szkła okularowe przeciwsłoneczne, szkła optyczne, pryzma-
ty (optyka), sznureczki do okularów, urządzenia i przyrządy 
optyczne, wyroby optyczne.

(210) 550282 (220) 2022 12 13
(731) KAMIŃSKA AGNIESZKA  

NZOZ VISION-MED OPTYK VISION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACTOR

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Etui do okularów, lornetki, lornety, lupy, luster-
ka optyczne, artykuły do wyrobu okularów, oprawki do oku-
larów, oprawki do pince-nez, binokle, osłony obiektywów 
przeciwsłoneczne, osłony przeciwoślepieniowe, okulary, 
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary 3D, okulary ochronne do uprawiania sportów, okula-
ry korekcyjne dla daltonistów, okulary inteligentne, soczewki 
korekcyjne, soczewki kontaktowe, soczewki płaskie i ko-
rekcyjne przeciwsłoneczne ze szkła i tworzyw sztucznych, 
szkła okularowe przeciwsłoneczne, szkła optyczne, pryzma-
ty (optyka), sznureczki do okularów, urządzenia i przyrządy 
optyczne, wyroby optyczne.

(210) 550284 (220) 2022 12 13
(731) KAMIŃSKA AGNIESZKA  

NZOZ VISION-MED OPTYK VISION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stile
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(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Etui do okularów, lornetki, lornety, lupy, luster-
ka optyczne, artykuły do wyrobu okularów, oprawki do oku-
larów, oprawki do pince-nez, binokle, osłony obiektywów 
przeciwsłoneczne, osłony przeciwoślepieniowe, okulary, 
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary 3D, okulary ochronne do uprawiania sportów, okula-
ry korekcyjne dla daltonistów, okulary inteligentne, soczewki 
korekcyjne, soczewki kontaktowe, soczewki płaskie i ko-
rekcyjne przeciwsłoneczne ze szkła i tworzyw sztucznych, 
szkła okularowe przeciwsłoneczne, szkła optyczne, pryzma-
ty (optyka), sznureczki do okularów, urządzenia i przyrządy 
optyczne, wyroby optyczne.

(210) 550292 (220) 2022 12 14
(731) SMOKEOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOKEOUT

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.12, 10.01.05, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie 
użytkowe, oprogramowanie i aplikacje do komputerów 
i na przenośne urządzenia typu tablet i smartphone opro-
gramowanie interaktywne, oprogramowanie serwerów 
w chmurze, oprogramowanie komputerowych systemów 
operacyjnych, oprogramowanie systemowe i do wspie-
rania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, opro-
gramowanie do serwerów baz danych, oprogramowanie 
operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania danych pozycjonujących, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymia-
nę informacji, oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, oprogramowanie do uzyskiwania dostę-
pu do treści, komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medial-
nych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie kom-
puterowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji 
i danych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plika-
mi oraz do baz danych, 34 Pudełka na papierosy, pudeł-
ka na papierosy elektroniczne, papierośnice, papierośnice 
automatyczne, papierośnice ładowalne elektronicznie, pa-
pierośnice wykonane z metali szlachetnych, papierośnice 
nie z metali szlachetnych, 35 Usługi w zakresie wyszukiwa-
nia informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, również 
za pośrednictwem sieci komputerowych i internetu, nastę-
pujących towarów: sprzęt komputerowy, komputery, które 
można nosić przy sobie, oprogramowanie komputerowe, 
pudełka na papierosy, pudełka na papierosy elektroniczne, 
papierośnice, papierośnice automatyczne, papierośnice ła-
dowalne elektronicznie, papierośnice wykonane z metali 
szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych.

(210) 550303 (220) 2022 12 14
(731) KORZENIOWSKA-KACPRZAK ANNA CENTRUM 

SPORTOWO EDUKACYJNE SKAKANKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) skakAnka

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 
21.03.25, 27.03.15

(510), (511) 28 Sztuczne ściany wspinaczkowe, 41 Zajęcia 
gimnastyczne, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi roz-
rywkowe świadczone dla dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja].

(210) 550309 (220) 2022 12 14
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Beauty Molecules
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

(210) 550310 (220) 2022 12 14
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Hair Coach
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji włosów.

(210) 550326 (220) 2022 12 15
(731) ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLARKPM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.03.11, 
05.05.04, 05.05.20, 05.05.21

(510), (511) 11 Kolektory słoneczne do celów grzewczych, 
Podpory zaadaptowane do użytku z kolektorami słonecz-
nymi rurowymi, Kolektory słoneczne z rurowym systemem 
odprowadzania ciepła (wymienniki ciepła), Zbiorniki wody 
pod ciśnieniem, Kolektory energii słonecznej do ogrzewa-
nia, 17 Mieszanki uszczelniające do uszczelniania gwintów 
na rurach.

(210) 550328 (220) 2022 12 14
(731) PRACOWNIA REKLAMY PLASTICA TABERNACKA 

SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jimi Inka Unique interior design

(531) 27.05.01, 27.05.10, 05.03.11, 03.07.21, 26.07.25, 29.01.15
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, dekoracje ścien-
ne 3D wykonane z metali nieszlachetnych, stojaki metalo-
we, metalowe stojaki (wieszaki na odzież), przenośne sto-
jaki metalowe (konstrukcje), półki metalowe (konstrukcje),  
11 Stojące lampy, lampy wiszące, lampy ścienne, lampy sto-
łowe, lampy biurkowe, lampy słoneczne, lampy LED, lampy 
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łukowe, lampy oświetleniowe, lampy podłogowe, ozdoby 
choinkowe (lampy), neonowe lampy oświetleniowe, lampy 
(urządzenia oświetleniowe), lampy do dekoracji świątecz-
nych, lampy na energię słoneczną, 20 Meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, stoliki, stoliki kawowe, stoliki 
kawowe, stoliki nocne, stoliki z mozaiką, stoliki do herbaty, 
stoliki przy kanapie, stoliki ruchome pod komputery, stoliki 
na kółkach, półki (meble), stojaki (półki), półki na książki, Ła-
pacze snów, Rolety wewnętrzne okienne, Rolety okienne, 
Rolety wewnętrzne, Rolety tekstylne wewnętrzne, Dekora-
cje wiszące, 21 Świeczniki, 24 Tkaniny, Zasłony, Tkaniny dru-
kowane, 27 Dywany, Kilimy, Dekoracje ścienne nietekstylne, 
Tapety winylowe, tapety tekstylne, tapety sufitowe, tapety 
nietekstylne, tapety z tworzyw sztucznych, 28 Ozdoby cho-
inkowe, 35 Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklama i usługi 
reklamowe, 40 Drukowanie, drukowanie zdjęć, drukowanie 
fotograficzne, drukowanie reklam, drukowanie offsetowe, 
drukowanie 3D, drukowanie cyfrowe.

(210) 550350 (220) 2022 12 15
(731) ES SYSTEM K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolbrom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAFLA

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Drzwi prysznicowe, Panele prysznicowe, 
Ścianki prysznicowe, Szklane kabiny prysznicowe, Urządze-
nia i instalacje chłodnicze, Urządzenia chłodnicze do użyt-
ku komercyjnego, Drzwi do urządzeń chłodniczych, Szkło 
do urządzeń chłodniczych, 19 Szkło budowlane, Wzmocnio-
ne szkło budowlane, Szkło budowlane (Niemetalowe -), Szkło 
budowlane laminowane zawierające cienkie przewodniki 
elektryczne, Okna szklane, Okna niemetalowe, Okna witrażo-
we, Okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, Okna 
dachowe (nie z metalu), Niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, 
nie z metalu, Szklane ściany, Drzwi szklane, Panele szklane, 
Szklane ekrany, Szklane drzwi do budynków, Bloki szklane 
do budownictwa, Panele szklane do drzwi, Panele szklane 
do okien, Elementy szklane do okien, Szklane panele ścien-
ne [niemetalowa konstrukcja], Płytki szklane do pokrywania 
dachu, Siatki szklane do celów budowlanych, Szklane drzwi 
przezroczyste do budynków, Elementy szklane do paneli 
budowlanych, Szklane mozaiki do użytku w budownictwie, 
Szklane panele [obramowanie niemetalowe] do budownic-
twa, Płytki szklane [nie do pokrywania dachu], Płytki szklane 
do użytku w budownictwie, Szklane panele [obramowanie 
niemetalowe] do użytku w budownictwie, Szkło warstwowe, 
Szkło izolacyjne, Izolacyjne (szkło -) [budownictwo], Koloro-
we szkło okienne, Szkło izolacyjne do budownictwa, Szkło 
bezpieczne do budownictwa, Szkło okienne dla budownic-
twa, Szkło okienne, do budownictwa, Modyfikowane szkło 
okienne [do budownictwa], Szkło odbijające ciepło do bu-
downictwa, Szkło wzmocnione do celów budowlanych, 
Szkło izolacyjne do celów budowlanych, Inteligentne szkło 
dla budownictwa, Szkło hartowane do użytku w budownic-
twie, Ściany działowe z materiałów niemetalowych, Ściany 
działowe będące niemetalowymi materiałami budowlanymi, 
21 Szkło dekoracyjne [nie dla budownictwa], Szkło na szyby 
[nie do budownictwa], Panele szklane [półprodukt].

(210) 550359 (220) 2022 12 15
(731) SZUMSKA OLIMPIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a attorneo

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Komputerowe bazy da-
nych, Oprogramowanie, Aplikacje do pobrania, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplika-
cje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do integracji 
aplikacji i baz danych, Interaktywne bazy danych, Elektro-
niczne bazy danych, Treści do pobrania i utrwalone na no-
śnikach, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Zapisa-
ne pliki danych, Pliki multimedialne do pobrania, Oprogra-
mowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Freeware 
[oprogramowanie darmowe], Oprogramowanie do pobra-
nia, Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Oprogramo-
wanie do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowa-
nie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie interak-
tywne, Oprogramowanie komputerowe do pobrania z In-
ternetu, Platformy oprogramowania komputerowego, Pro-
gramy komputerowe, Programy komputerowe do pobrania, 
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy na smartfony, Shareware [oprogramowanie kom-
puterowe rozpowszechniane bez opłat na czas próbny], Do-
kumentacja komputerowa w formie elektronicznej, E-booki, 
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Elektroniczne 
bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, Publi-
kacje elektroniczne, Oprogramowanie do monitorowania, 
analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, 
Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzo-
nej, Oprogramowanie użytkowe, Interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, Kodowane programy, Oprogramowa-
nie do smartfonów, Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie 
pośredniczące, Programy do przetwarzania danych,  
35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i biznesowych, Fakturowanie, Indekso-
wanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing opiera-
jący się na współpracy z influencerem [Influencer marke-
ting], Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wyda-
wania oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, Organizacja wydarzeń ko-
mercyjnych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Produkcja filmów reklamowych, Profilowanie konsu-
mentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów przy 
pomocy influencerów, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za po-
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średnictwem sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Re-
klamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, 
Rozpowszechnianie reklam, Sporządzanie indeksów infor-
macji do celów handlowych lub reklamowych, Systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi marketingo-
we, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontakto-
wania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi 
pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem profe-
sjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, Usługi two-
rzenia kontaktów sprzedażowych, Usługi w zakresie porów-
nywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informa-
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie re-
cenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zarządzanie biznesowe programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, 36 Elektroniczny transfer środków 
wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain, 
Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debe-
towych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą 
kart kredytowych, Transfer elektroniczny kryptoaktywów, 
Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Usługi portfela 
elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Zbiórki fundu-
szy na cele dobroczynne, 38 Zapewnianie dostępu do por-
tali internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie do-
stępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie 
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, Zapewnia-
nie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do portali w Internecie, Fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, Przesyłanie on-line kartek 
z życzeniami, Przesyłanie wiadomości, Transmisja podka-
stów, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja pro-
gramów radiowych, Transmisja wideo na żądanie, Udostęp-
nianie forów internetowych online, Poczta elektroniczna, 
Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączno-
ści elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferen-
cyjne, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunika-
cyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomo-
ści i obrazów, Zapewnianie dostępu do baz danych,  
39 Dostarczanie wiadomości, Magazynowanie elektronicz-
nych nośników danych lub dokumentów, Usługi transportu 
dokumentacji prawniczej, 41 Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej 
i know-how [szkolenie], Publikowanie książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), Tłumaczenia, Tworzenie 
napisów, 42 Opracowywanie oprogramowania aplikacji 
na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Opraco-
wywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 

w dziedzinie aplikacji mobilnych, Aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, Digitalizacja dokumentów [ska-
nowanie], Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie oprogramo-
wania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywa-
nie platform komputerowych, Oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], Pisanie kodu komputerowego, Platforma jako 
usługa [PaaS], Powielanie programów komputerowych, Pro-
gramowanie komputerowe w zakresie systemów do prze-
twarzania i przesyłania danych, Programowanie kompute-
rów, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie systemów komputerowych, Projektowanie wizytó-
wek, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników 
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektro-
nicznego, Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowników 
z zastosowaniem technologii blockchain, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, 45 Audyty zgodności 
z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania prawne, 
Badanie przeszłości osób, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo praw-
ne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w przy-
padku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakresie bezpie-
czeństwa fizycznego, Doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, Doręczanie pism i orzeczeń w postępowaniu są-
dowym, Licencjonowanie oprogramowania komputerowe-
go [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektual-
nej, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów 
doradztwa prawnego, Udzielanie licencji [usługi prawne] 
w ramach publikacji oprogramowania, Usługi adwokackie, 
Usługi arbitrażowe, Usługi monitorowania prawnego, Usługi 
prawne dotyczące licencji, Usługi prawne związane z nego-
cjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, Usługi związane 
z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Zarzą-
dzanie prawami autorskimi.

(210) 550365 (220) 2022 12 16
(731) STANDBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM APP

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego usprawniające 
kontakt klienta z placówkami oferującymi usługi z zakresu 
zdrowego stylu życia, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne 
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usprawniające kontakt klienta z placówkami oferującymi 
usługi z zakresu zdrowego stylu życia, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie usprawniające kontakt klienta z placów-
kami oferującymi usługi z zakresu zdrowego stylu życia, 
42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] 
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obra-
zów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Plat-
forma jako usługa [PaaS] usprawniająca kontakt klienta z pla-
cówkami oferującymi usługi z zakresu zdrowego stylu życia, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] usprawniające kontakt klienta z placówkami 
oferującymi usługi z zakresu zdrowego stylu życia, Pisanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 550371 (220) 2022 12 16
(731) STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATLANTIS PROPERTY

(531) 26.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho-
mości], Wynajem nieruchomości, Wycena nieruchomości, 
Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem 
nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi kre-
dytowania nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomo-
ści, Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zapewnie-
nie finansowania rozbudowy nieruchomości, Ocena i wyce-
na nieruchomości, Administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących wyceny nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Organizowanie umów pożyczki pod 
zastaw nieruchomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz 
osób trzecich, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nie-
ruchomości, Usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie 
nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi 
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji 
w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z centrami handlowymi, Usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego.

(210) 550389 (220) 2022 12 16
(731) RYCHLICKI MICHAŁ CHEERLEADERS GDYNIA JUNIOR, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Cheerleaders GDYNIA junior

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 Świadczenie usług konsultingowych w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie za-
wodów sportowych i imprez cheerleaderskich, tanecznych 
i rozrywkowych, Reklama, Marketing, Promowanie zawodów 
i wydarzeń sportowych oraz tanecznych, Zarządzanie bizne-
sowe klubami sportowymi, 41 Zajęcia sportowe, Szkolenia 
sportowe, Edukacja sportowa, Organizowanie zajęć spor-
towych i imprez sportowych, Zawody sportowe (Organi-
zowanie -), Udostępnianie sprzętu sportowego, Szkolenia 
zawodników sportowych, Organizowanie turniejów sporto-
wych, Usługi klubów sportowych, Organizowanie obozów 
sportowych, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi tre-
nerskie w zakresie sportu, Rozrywka podczas przerw w trak-
cie imprez sportowych, Organizacja konkursów tanecznych, 
Prezentacja pokazów tanecznych, Rozrywka w postaci wy-
stępów tanecznych, Nauka tańca, Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka/edukacja], Pokazy tańca na żywo, Produkcja 
przedstawień na żywo, Obozy rekreacyjne, Przedstawienia 
teatralne, Produkcje teatralne.

(210) 550394 (220) 2022 12 16
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) BEVITIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze 
stosowane przy niedoborach witamin B.

(210) 550432 (220) 2022 12 19
(731) TOSCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowny)
(540) GĘSINA NA ŚW. MARCINA
(510), (511) 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Druki, materiały dru-
kowane, Kalendarze, Książki, Katalogi, Artykuły papiernicze 
i piśmienne, Opakowania papierowe, Notatniki, Notesy pod-
ręczne, Gazety, 29 Mięso, Drób, Przetwory z produktów dro-
biowych, Wędliny drobiowe, Kiełbasy drobiowe, Konserwy, 
Dania gotowe i półprodukty, Flaki, Podroby, Wyroby garma-
żeryjne, Tłuszcze jadalne, Żelatyna, 35 Badania marketingo-
we, Dekoracja wystaw, Sprzedaż detaliczna i hurtowa wyro-
bów spożywczych, Informacje o działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom, Organizowa-
nie i obsługa targów, wystaw, jarmarków, imprez i eventów 
w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach 
w celach sprzedaży, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Wynajmowanie miejsc na ogłoszenia reklamowe, 
Wynajmowanie stoisk handlowych i usługowych na czas 
trwania festynów, jarmarków i innych imprez handlowych 
i rozrywkowych, Kreowanie wizerunku firmy, 41 Organizo-
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wanie i obsługa imprez kulturalnych oraz rozrywkowych, 
Organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, konkursów, 
wystaw i targów rozrywkowych, Organizowanie koncertów, 
pokazów, szkoleń oraz zawodów.

(210) 550433 (220) 2022 12 19
(731) TOSCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GĘSINA NA ŚW. MARCINA

(531) 03.07.06, 06.07.25, 26.07.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Druki, materiały dru-
kowane, Kalendarze, Książki, Katalogi, Artykuły papiernicze 
i piśmienne, Opakowania papierowe, Notatniki, Notesy pod-
ręczne, Gazety, 29 Mięso, Drób, Przetwory z produktów dro-
biowych, Wędliny drobiowe, Kiełbasy drobiowe, Konserwy, 
Dania gotowe i półprodukty, Flaki, Podroby, Wyroby garma-
żeryjne, Tłuszcze jadalne, Żelatyna, 35 Badania marketingo-
we, Dekoracja wystaw, Sprzedaż detaliczna i hurtowa wyro-
bów spożywczych, Informacje o działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom, Organizowa-
nie i obsługa targów, wystaw, jarmarków, imprez i eventów 
w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach 
w celach sprzedaży, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Wynajmowanie miejsc na ogłoszenia reklamowe, 
Wynajmowanie stoisk handlowych i usługowych na czas 
trwania festynów, jarmarków i innych imprez handlowych 
i rozrywkowych, Kreowanie wizerunku firmy, 41 Organizo-
wanie i obsługa imprez kulturalnych oraz rozrywkowych, 
Organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, konkursów, 
wystaw i targów rozrywkowych, Organizowanie koncertów, 
pokazów, szkoleń oraz zawodów.

(210) 550522 (220) 2022 12 20
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki 
do zabawy, Lalki, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 550544 (220) 2022 12 21
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Żelki Travelki
(510), (511) 30 Żelki [wyroby cukiernicze], Cukierki do żu-
cia, Guma do żucia, Rozpuszczalna guma do żucia, Galaret-
ki owocowe [słodycze], Lizaki, Słodycze [cukierki], Słodycze 
owocowe, Słodycze do żucia z płynnym nadzieniem owoco-
wym (nielecznicze), Czekolada, Wyroby czekoladowe, Wyro-
by cukiernicze, Nadziewana czekolada.

(210) 550576 (220) 2022 12 21
(731) ZIEMBLA PIOTR FIRMA HANDLOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) APARTAMENTY WIDOK
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), 
Domy turystyczne, Pensjonaty, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych (zakwaterowanie), Wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, Wynajem wakacyjnych miejsc noc-
legowych, Usługi restauracyjne, Kafeterie (bufety), Restaura-
cje samoobsługowe, Usługi barowe.

(210) 550578 (220) 2022 12 21
(731) ZIEMBLA PIOTR FIRMA HANDLOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) APARTAMENTY WIDOK SZCZAWNICA
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), 
Domy turystyczne, Pensjonaty, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych (zakwaterowanie), Wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, Wynajem wakacyjnych miejsc noc-
legowych, Usługi restauracyjne, Kafeterie (bufety), Restaura-
cje samoobsługowe, Usługi barowe.

(210) 550580 (220) 2022 12 21
(731) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NIE ŁAM SIĘ PRZEŁAM SIĘ
(510), (511) 30 Czekolada, Wyroby czekoladowe, Słodycze 
nielecznicze, Czekoladki, Pralinki, Cukierki, Kakao, Wyroby cu-
kiernicze, Batoniki, Ciasta, Ciastka i wafle, Słodycze mrożone, 
Schłodzone słodycze, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożo-
ne wafle, Herbatniki, Żelki, Guma do żucia, Lody, galaretki 
owocowe [słodycze], Napoje na bazie czekolady i kakao.

(210) 550583 (220) 2022 12 21
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Almusso Giganto

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25
(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
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do nosa papierowe, Wyroby papierowe do celów domo-
wych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub ce-
lulozy, Podkłady papierowe, Produkty z papieru do celów 
kuchennych, Serwetki papierowe.

(210) 550584 (220) 2022 12 21
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Almusso XXL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 02.09.14, 03.01.14, 03.01.24, 
03.01.25

(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, Wyroby papierowe do celów domo-
wych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub ce-
lulozy, Podkłady papierowe, Produkty z papieru do celów 
kuchennych, Serwetki papierowe.

(210) 550587 (220) 2022 12 21
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Family Almusso Rodzinny

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 03.01.14, 03.01.24, 
03.01.25

(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, Wyroby papierowe do celów domo-
wych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub ce-
lulozy, Podkłady papierowe, Produkty z papieru do celów 
kuchennych, Serwetki papierowe.

(210) 550589 (220) 2022 12 21
(731) FUNDACJA POMÓŻ IM NA RZECZ DZIECI 

Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI  
I HOSPICJUM DLA DZIECI, Sochonie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA „POMÓŻ IM” Hospicjum dla Dzieci

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 01.03.02, 27.01.06
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, 
Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 Edukacja, Rozpo-
wszechnianie materiałów edukacyjnych, Nauczanie w za-
kresie zdrowia, 44 Hospicja, Opieka medyczna i zdrowotna, 
Opieka psychologiczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacyj-
na, Opieka paliatywna, Fizjoterapia, 45 Świadczenie usług 
w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących 
na raka oraz dla ich rodzin.

(210) 550610 (220) 2022 12 22
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sytena Plus
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne do le-
czenia cukrzycy, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania 
cukrzycy, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceu-
tyczne dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne do leczenia oraz 
w profilaktyce cukrzycy, Produkty farmaceutyczne.

(210) 550611 (220) 2022 12 22
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sytena Combo
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne do le-
czenia cukrzycy, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania 
cukrzycy, Preparaty farmaceutyczne do leczenia oraz w pro-
filaktyce cukrzycy, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty far-
maceutyczne dla ludzi, Produkty farmaceutyczne.

(210) 550621 (220) 2022 12 21
(731) TRIDENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTIC GRAIN TERMINAL
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(531) 05.07.02, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Kukurydza, Mierzwa ogrodnicza, Rośliny 
i ich świeże produkty, Nieprzetworzone produkty rolne, Nie-
przetworzone produkty ogrodnicze, Nieprzetworzone pro-
dukty leśne, Nieprzetworzone produkty akwakultury, Mierz-
wa ogrodnicza zrobiona z łupin ziaren kakaowca, Rośliny, 
Surowe i nieprzetworzone produkty leśne, Surowe i nieprze-
tworzone produkty akwakultury, Surowe i nieprzetworzone 
produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone produkty 
rolne, Surowe produkty akwakultury, Surowe produkty leśne, 
Surowe produkty ogrodnicze, Surowe produkty rolne, Świe-
ża bylica pospolita (Yakssuk) jako żywe kwiaty, Świeży owoc 
derenia (Sansuyu) jako żywa roślina, Zarodniki do celów rolni-
czych, Aloes [roślina], Aloes zwyczajny, świeży, do spożycia, 
Amarant (rośliny), Chmiel, Darń naturalna, Drzewa i produkty 
leśne, Drobny orkisz, nieprzetworzony, Girlandy z kwiatów 
naturalnych, Kocimiętka, Konopie, nieprzetworzone, Kwiaty, 
Kwiaty świeże, Langsaty, świeże, Len [siemię lniane] rośliny, 
Liście batatów, świeże, Liście z kolb kukurydzy, suszone, 
do dekoracji, Materiał pochodny otrzymywany ze świeżych 
szparagów, Mech irlandzki, inny niż do celów medycznych, 
Mech torfowiec, Mięta polej [rośliny], Nasiona, cebulki i rozsa-
dy do hodowli roślin, Nasiona, cebule, sadzonki do sadzenia, 
Naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], Naturalne rośli-
ny i kwiaty, Nieprzetworzona miłka abisyńska (teff), Nieprze-
tworzone proso, Nieprzetworzone uprawne rośliny cukrowe, 
Odpadki roślinne jako surowiec, Orkisz, nieprzetworzony, 
Paprocie, Pokrzywy, Rośliny do akwariów [żywe], Rośliny 
do stawów [żywe], Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe, Ro-
śliny konopi, Rośliny kwitnące, Rośliny liściaste, Rośliny natu-
ralne (żywe), Rośliny pnące, Rośliny strączkowe, Rośliny su-
szone, Rośliny suszone do dekoracji, Rośliny świeże, Rośliny 
ze szkółki roślinnej, Rośliny zielone naturalne do dekoracji, 
Rośliny żywe, Róże [rośliny], Rukiew wodna, świeża, Sadzonki, 
Sadzonki chmielu, Sezam jadalny, nieprzetworzony, Słód 
i zboża nieprzetworzone, Suszone pałki do dekoracji, Świeża 
paproć [gosari], Świeże jadalne kaktusy, Świeże łodygi czosn-
ku, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Świeży korzeń 
dzwonka [Doraji], Świeży korzeń łopianu, Świeży szczypio-
rek, Szarłat (rośliny), Szczepy do szczepienia drzew owoco-
wych, Szczepy do szczepienia drzew, Szparagi, Szyszki 
chmielowe, Trawy [rośliny], Trzcina cukrowa, Wieńce z kwia-
tów świeżo ciętych, Wieńce z suszonych ziół do dekoracji, 
Winorośle, Wodorosty do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, 
Wyściółka do wiszących koszyków [mech], Żeń-szeń nieprze-
tworzony, Jęczmień, Nieprzetworzony jęczmień, Słód jęcz-
mienny, Jęczmień na piwo, Kasza jęczmienna perłowa [niełu-
skana], Jęczmień do użytku w produkcji piwa, Chmiel w gra-
nulkach, Kiełki słodu, Nieprzetworzona kukurydza, Minikuku-
rydze, świeże, Nasienie żyta, Nieprzetworzona gryka, Nie-
przetworzona komosa ryżowa, Nieprzetworzona pszenica, 
Nieprzetworzona kukurydza, Nieprzetworzone proso japoń-
skie, Nieprzetworzone proso włoskie, Nieprzetworzone pro-
so zwyczajne, Nieprzetworzone siemię lniane, Nieprzetwo-
rzone sorgo, Nieprzetworzone zboża, Nieprzetworzone ziar-
na do jedzenia, Nieprzetworzony owies, Otręby pszenne, 
Otręby zbożowe, Owies, Pszenica, Ryż niełuskany, Ryż nie-
przetworzony, Słód, Słód dla piwowarstwa i gorzelni, Słód 
do destylacji, Słód do warzenia piwa, Słód zbóż [nieprzetwo-
rzony], Surowa pszenica, Surowe i nieprzetworzone ziarna, 
Surowe zboża [nieprzetworzone], Surowy owies, Świeża ku-
kurydza, Świeża pszenica, Zboże surowe, Ziarna z kiełkami, 
Ziarna [zboże], Bulwocebule kwiatowe, Bulwy do rozmnaża-
nia roślin, Cebulki do sadzenia, Cebulki do celów ogrodni-
czych, Cebulki kwiatowe, Cebulki roślin, Cebulki roślin do ce-
lów ogrodniczych, Cebulki roślin do użytku w rolnictwie, 

Cebulki stosowane w rolnictwie, Hybrydowe nasiona pszeni-
cy, Jadalne cebulki lilii, świeże, Kiełki, Materiał do rozsady [na-
siona], Maty zawierające nasiona do kładzenia trawników, 
Nasiona, Nasiona dla ptaków, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona 
do celów ogrodniczych, Nasiona do siewu, Nasiona 
do upraw, Nasiona do uprawy ziół, Nasiona drzewa urushi, 
Nasiona hydroponiczne, Nasiona jabłoni, Nasiona jadalne 
[nieprzetworzone], Nasiona konopi, nieprzetworzone, Nasio-
na kwiatów, Nasiona lnu [siemię lniane], Nasiona nieprzetwo-
rzone, Nasiona owoców, Nasiona posiane w matowanych 
włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania 
pól trawą, Nasiona posiane w matowanych włóknistych no-
śnikach do rozmnażania w celu obsiewania torów trawą, Na-
siona posiane w matowanych włóknistych nośnikach do roz-
mnażania w celu obsiewania pól golfowych trawą, Nasiona 
posiane w matowanych włóknistych nośnikach do rozmna-
żania w celu obsiewania nasypów trawą, Nasiona posiane 
w matowanych włóknistych nośnikach do rozmnażania 
w celu obsiewania trawników, Nasiona posiane w matowa-
nych włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsie-
wania ścieżek trawą, Nasiona posiane w matowanych włók-
nistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania boisk 
sportowych trawą, Nasiona posiane w nośnikach do roz-
mnażania w celu obsiewania trawą miejsc między drzewami, 
Nasiona posiane w nośnikach do rozmnażania w celu obsie-
wania kanałów odpływowych trawą, Nasiona posiane 
we włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewa-
nia nasypów trawą, Nasiona posiane w nośnikach do roz-
mnażania w celu obsiewania trawą pomiędzy roślinami, Na-
siona powlekane preparatami przeciwpasożytniczymi, Na-
siona powlekane nawozem, Nasiona przygotowane do spo-
życia przez zwierzęta, Nasiona pszenicy, Nasiona roślin, Na-
siona słonecznika, Nasiona surowe, Nasiona traw, Nasiona 
urushi, Nasiona w postaci granulek, Nasiona warzyw, Nasiona 
[ziarna], Nieprzetworzone nasiona chia, Nieprzetworzona fa-
sola, Nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, Nie-
przetworzone nasiona dyni, Orzechy kokosowe, Pyłek [mate-
riał surowy], Pyłek kwiatowy (materiał surowy), Sadzeniaki 
ziemniaków, Sadzonki do zasadzenia, Sadzonki roślin, Suro-
wa fasola, Zarodki [botanika], Zboże nieprzetworzone, Zboże 
w ziarnach nieprzetworzone, Ziarna [nasiona], Ziarna natural-
ne, Ziarna rolnicze do siewu, Ziarno kakaowe w stanie suro-
wym, Ziarno siewne, Celuloza do użytku jako podściółka dla 
zwierząt, Konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, Kora sto-
sowana jako ściółka dla zwierząt, Materiały na podściółkę dla 
zwierząt, Materiały na podściółkę dla ptactwa gospodarskie-
go, Papier do użytku jako podściółka dla zwierząt, Papier po-
kryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, Pa-
pier pokryty piaskiem do użytku w klatkach dla ptaków, Pa-
pier pokryty piaskiem do użytku w klatkach dla zwierząt, Pa-
pier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, Pa-
pier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], Papier żwirowy 
do klatek dla ptaków, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwie-
rząt domowych, Piasek do kuwet, Piasek do kuwet dla kotów, 
Podściółka dla zwierząt domowych, Posiekana słoma 
na ściółkę dla zwierząt, Podściółka do kuwet dla kotów, Pro-
dukty na bazie kory do użytku jako ściółka dla zwierząt, Ściół-
ka dla małych zwierząt, Ściółka dla psów, Ściółka dla ptaków, 
Ściółka torfowa, Ściółka wyprodukowana z uwodnionego 
krzemianu wapnia, Ściółka z papieru z odzysku dla małych 
zwierząt, Siano, Siano w belach suszone na powietrzu, Sło-
ma, Słoma na ściółkę, Wióry z drewna do użytku jako pod-
ściółka dla zwierząt, Wióry z drewna do użytku jako posłanie 
dla zwierząt, Ziemia fulerska do użytku jako podściółka dla 
zwierząt, Zwierzęta domowe (papier ścierny dla -) [ściółka], 
39 Udzielanie informacji dotyczących portów, Usługi portów 
dla statków i łodzi, Wyładowywanie za pomocą dźwigów 



Nr  ZT5/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 53

portowych, Spedycja ładunku pomiędzy portami morski-
mi, Usługi portowe [obsługa doków], Dostarczanie informa-
cji w zakresie portów, Usługi nabrzeży w zakresie przeła-
dunku i składowania, Usługi przeładunkowe, Przeładunek 
kontenerów, Odbieranie ładunku, Przechowywanie ładun-
ku, Magazynowanie ładunków, Obsługa ładunków, Spedy-
cja ładunków, Przewóz ładunków, Transport ładunków, Pa-
kowanie ładunków, Składowanie ładunków, Organizowanie 
transportu ładunków, Transport ładunków statkiem, Usługi 
przewozu ładunków, Usługi transportu ładunków, Usługi 
dostarczania ładunków, Transport drogowy ładunków, Wy-
pożyczanie kontenerów ładunkowych, Transport ładunku 
drogą powietrzną, Transport ładunku drogą wodną, Trans-
port ładunku drogą lądową, Magazynowanie ładunku 
przed transportem, Przechowywanie ładunku przed prze-
wozem, Transport ładunku pojazdem lądowym, Spedycja 
ładunku drogą morską, Umieszczanie ładunku w pojaz-
dach, Umieszczanie ładunków na statkach, Usługi transpor-
tu powietrznego ładunków, Transport ładunków drogą po-
wietrzną, Usługi transportu drogowego ładunków, Dostar-
czanie ładunków drogą lądową, Dostawa ładunków drogą 
lądową, Spedycja ładunków drogą morską, Usługi między-
narodowego transportu oceanicznego ładunków, Czarte-
rowanie floty morskiej, Organizowanie transportu morskie-
go paczek, Organizowanie transportu morskiego towarów, 
Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Załadunek, wyładu-
nek statków, Rozładunek statków, Dokowanie statków, 
Czarterowanie statków, Holowanie statków, Czarter stat-
ków morskich, Usługi załadunku statków, Magazynowanie 
rolniczych artykułów spożywczych.

(210) 550625 (220) 2022 12 21
(731) SZYMANEK TOMASZ F.H.U. SZAMAN, Ruszów
(540) (znak słowny)
(540) skokżycia
(510), (511) 41 Informacja o biletach na imprezy rozrywko-
we, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Edukacja 
sportowa, Instrukcje gimnastyczne, Informacje na temat 
sportu, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Organizacja 
imprez i konkursów sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, Usługi edukacyjne związane ze sprawnością 
fizyczną, Szkolenia sportowe, Usługi edukacyjne związane 
z ćwiczeniami, Udzielanie informacji związanych ze spor-
tem, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fi-
zycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, 
Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usłu-
gi rozrywkowe związane ze sportem, Usługi w zakresie in-
struktażu sportowego, Usługi w zakresie rozrywki sporto-
wej, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Zajęcia sportowe, 
Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zapewnianie instruktażu 
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Organizowanie 
skoków spadochronowych, Instruktaż w zakresie skoków 
spadochronowych, Usługi w zakresie edukacji i naucza-
nia związane z lotnictwem i spadochroniarstwem, Usługi 
w zakresie rozrywki związane z lotnictwem i spadochro-
niarstwem, Usługi sportowe i kulturalne związane z lot-
nictwem i spadochroniarstwem, Szkolenia w zakresie 
lotnictwa i spadochroniarstwa, Szkolenie sportowe zwią-
zane z lotnictwem i spadochroniarstwem, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów jako szkolenia związane z lot-
nictwem i spadochroniarstwem, Usługi w zakresie edukacji 
i rozrywki dotyczące lotnictwa i spadochroniarstwa, Udo-
stępnianie sprzętu sportowego, Organizowanie zawodów 
sportowych, Instruktaż lotniczy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do rekreacji sportowej.

(210) 550626 (220) 2022 12 21
(731) RARITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Rarity
(510), (511) 3 Rzęsy, Rzęsy sztuczne, Żel do brwi, Puder 
do brwi, Tusz do brwi, Ołówki do brwi, Kosmetyki do brwi, 
Preparaty koloryzujące do brwi, Produkty do makijażu brwi 
w postaci ołówków i proszków, Henna w proszku, Henna 
[barwnik kosmetyczny], Henna do celów kosmetycznych, 
Oleje czyszczące, Kosmetyki w formie olejków, Olejki do ce-
lów kosmetycznych, Preparaty nawilżające [kosmetyczne], 
Preparaty odżywiające skórę, Preparaty zmiękczające  
[kosmetyki], Nielecznicze preparaty toaletowe, Preparaty 
do demakijażu, Preparaty do demakijażu oczu, Preparaty 
do usuwania klejów, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
Preparaty kosmetyczne do twarzy, Chusteczki nasączane 
preparatami kosmetycznymi, Preparaty do ciała w sprayu, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty 
złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi]:, Preparaty 
do makijażu twarzy i ciała, Chusteczki nasączone preparatem 
do oczyszczania skóry, Chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, Makijaż (Preparaty do - rzęs i brwi), 
Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty koloryzujące do ce-
lów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
urody, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Kleje 
do mocowania sztucznych rzęs, Kleje do mocowania sztucz-
nych brwi, Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Śro-
dek do usuwania kleju do charakteryzacji, Klej do charaktery-
zacji do użytku kosmetycznego, Kleje do sztucznych rzęs, 
włosów i paznokci, Kleje do celów kosmetycznych, Kosme-
tyczne peelingi do ciała, Preparaty złuszczające do pielęgna-
cji skóry [peelingi], Farba do rzęs, Kremy do oczyszczania 
skóry, Płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny 
do oczyszczania skóry, Preparaty nielecznicze do oczyszcza-
nia skóry, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, 
8 Cążki do obcinania paznokci, Cążki do obcinania paznokci 
[narzędzia ręczne], Cążki do paznokci, Cążki do skórek, Elek-
troniczne pilniki do stóp, Elektryczne obcinacze do paznokci, 
Elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Elektryczne 
urządzenia do polerowania paznokci, Elektryczne polerki 
do paznokci, Elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, 
Elektryczne zestawy do pedicure’u, Futerały na przyrządy 
do manicure, Głowice obrotowe do pilników do stóp do usu-
wania zrogowaciałej skóry, Narzędzia do odpychania skórek, 
Nieelektryczne polerki do paznokci, Nożyczki do paznokci, 
Nożyki do usuwania zgrubiałej skóry i odcisków, Obcinacze 
do paznokci, Obcinacze do paznokci [elektryczne lub nie-
elektrycznej, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki do pa-
znokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pilniki do paznokci 
nieelektryczne, Pilniki do stóp, Pilniki igłowe, Polerki do pa-
znokci do manicure, Polerki do paznokci, elektryczne lub nie-
elektryczne, Polerki do paznokci nieelektryczne, Przybory 
do manikiuru, Przybory do pedikiuru, Przybory do pedikiuru 
(narzędzia ręczne], Przyrządy do usuwania skórek, Ręczne 
obcinacze do pazurów dla zwierząt domowych, Szlifierki 
do pazurów dla zwierząt na baterie, Wymienne głowice ob-
rotowe do elektronicznych pilników do paznokci, Zestawy 
do manicure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy 
do pedicure, 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Informacja han-
dlowa [działalność gospodarcza], Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w związku z następującymi towarami: rzęsy, 
rzęsy sztuczne, żel do brwi, puder do brwi, tusz do brwi, 
ołówki do brwi, kosmetyki do brwi, preparaty koloryzujące 
do brwi, produkty do makijażu brwi w postaci ołówków 
i proszków, henna w proszku, henna [barwnik kosmetyczny], 
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henna do celów kosmetycznych, oleje czyszczące, kosmety-
ki w formie olejków, olejki do celów kosmetycznych, prepa-
raty nawilżające [kosmetyczne], preparaty odżywiające skó-
rę, preparaty zmiękczające [kosmetyki], nielecznicze prepa-
raty toaletowe, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
makijażu oczu, preparaty do usuwania klejów, kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do twa-
rzy, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, pre-
paraty do ciała w sprayu, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji twarzy, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry 
[peelingi], preparaty do makijażu twarzy i ciała, chusteczki 
nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, makijaż (pre-
paraty do - rzęs i brwi), preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty koloryzujące do celów kosmetycznych, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, kleje do mocowania sztucznych rzęs, 
kleje do mocowania sztucznych brwi, kleje do przymoco-
wywania sztucznych rzęs, środek do usuwania kleju do cha-
rakteryzacji, klej do charakteryzacji do użytku kosmetyczne-
go, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kleje do ce-
lów kosmetycznych, kosmetyczne peelingi do ciała, prepa-
raty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], farba 
do rzęs, kremy do oczyszczania skóry, płyny do oczyszcza-
nia skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, prepara-
ty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty kosme-
tyczne do oczyszczania skóry, pęsety, pęsety do depilacji, 
pęsety do sztucznych rzęs, separatory do rzęs, przyrządy 
ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, nieelektryczne 
trymery do brwi, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielę-
gnacji brwi, ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji 
urody dla ludzi, pędzelki do makijażu, szczoteczki do brwi, 
pędzle kosmetyczne, pojemniki na kosmetyki, przybory 
do celów kosmetycznych, przybory kosmetyczne, przyrzą-
dy do demakijażu, przyrządy ręczne do nakładania kosme-
tyków, szczoteczki do rzęs, przybory kosmetyczne, do higie-
ny i pielęgnacji urody, kosmetyczne szpatułki do użytku 
z produktami do depilacji, szpatułki kosmetyczne, aplikatory 
kosmetyczne, przybory kosmetyczne, 41 Kursy szkoleniowe, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Szkolenie za-
awansowane, Szkolenia personelu, Nauczanie i szkolenia, 
Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia zawodowego, 
Szkolenie i instruktaż, Szkolenia dla dorosłych, Prowadzenie 
seminariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów 
szkoleniowych, Podyplomowe kursy szkoleniowe, Organi-
zowanie kursów szkoleniowych, Wypożyczanie symulato-
rów szkoleniowych, Produkcja filmów szkoleniowych, Za-
pewnianie kursów szkoleniowych, Publikowanie podręczni-
ków szkoleniowych, Organizowanie programów szkolenio-
wych, Usługi szkolenia dla personelu, Szkolenia w dziedzinie 
medycyny, Przekazywanie know-how [szkolenia], Zapew-
nianie kursów szkolenia ustawicznego, Udzielanie kursów 
szkolenia zawodowego, Szkolenie w zakresie higieny, Szko-
lenie w zakresie akupunktury, Szkolenie w zakresie home-
opatii, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe, Zapewnianie seminariów szkoleniowych 
online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Pokazy 
[do celów szkoleniowych], Warsztaty w celach szkolenio-
wych, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 
Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie związane 
z karierą zawodową, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawo-
dowych, Szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, Usługi 
w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo w zakresie 
szkolenia zawodowego, Edukacja, Edukacja zawodowa, 
Edukacja dorosłych, Pokazy edukacyjne, Testy edukacyjne, 
Usługi edukacyjne, Badania edukacyjne, Seminaria eduka-
cyjne, Sprawdziany edukacyjne, Rozpowszechnianie mate-

riałów edukacyjnych, Dostarczanie informacji edukacyjnych, 
Organizowanie seminariów edukacyjnych, Doradztwo za-
wodowe [edukacja], Organizacja egzaminów [edukacja], 
Edukacyjne usługi doradcze, Przyznawanie świadectw edu-
kacyjnych, Wynajmowanie robotów edukacyjnych, Prowa-
dzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez eduka-
cyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Zarządzanie 
usługami edukacyjnymi, Opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego, Zapewnianie 
pokazów edukacyjnych, Kursy instruktażowe, Wypożycza-
nie materiałów instruktażowych, Zapewnianie kursów in-
struktażowych, Organizowanie kursów instruktażowych, 
Prowadzenie kursów instruktażowych, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi szkół pielęgnacji urody, Nauczanie 
w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki 
i urody, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie 
w zakresie zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Świadczenie usług 
edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenie kosmetyczek 
dla zwierząt, Seminaria edukacyjne dotyczące terapii ko-
smetycznej, Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosme-
tycznej, Usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, 
44 Zabiegi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne, Zabiegi ko-
smetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabie-
gi kosmetyczne dla włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy 
skóry, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Laserowy za-
bieg kosmetyczny pajączków, Usługi chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Nakłada-
nie produktów kosmetycznych na ciało, Analiza kosmetycz-
na, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Elektroliza kosme-
tyczna, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, 
Elektroliza do celów kosmetycznych, Usługi salonów fryzjer-
sko-kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, 
Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone 
przez uzdrowiska typu SPA, Elektroliza kosmetyczna w celu 
usuwania owłosienia, Usługi kosmetyczne w zakresie wyko-
nywania makijażu, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost 
włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, 
Kosmetyczne wykonywanie tatuaży; za pomocą lasera, 
Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Wstrzyki-
walne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, 
Pielęgnacja urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w za-
kresie rzęs, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i uro-
dy, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi konsultacyjne dotyczą-
ce pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgna-
cji urody, Udzielanie informacji o urodzie, Higiena i pielę-
gnacja urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Doradz-
two w zakresie urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Doradz-
two dotyczące urody, Usługi pielęgnacji urody, Zabiegi 
pielęgnacji urody, Doradztwo świadczone za pośrednic-
twem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usłu-
gi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowi-
sko [spa], Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, 
Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Usłu-
gi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów pielęgnacji twa-
rzy, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, Usługi solariów i salonów oferujących za-
biegi brązujące, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksa-
cyjnej, Informacje dotyczące masażu, Usługi masażu stóp, 
Usługi konsultacji związane z masażami, Masaż, Usługi spa, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], 
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Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Usługi kształtowania brwi, 
Usługi tatuażu brwi, Usługi koloryzacji brwi, Usługi farbo-
wania brwi, Usługi nitkowania brwi, Usługi przedłużania 
rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi 
farbowania rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi 
w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie 
makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usłu-
gi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa 
dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście.

(210) 550655 (220) 2022 12 22
(731) FERT, JAKUBIAK VEL WOJTCZAK, WRÓBLEWSKI - 

RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) BRANDSTORM
(510), (511) 45 Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 
Usługi prawne, Usługi monitorowania znaków towarowych 
do celów doradztwa prawnego, Usługi prawne dotyczące 
nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczą-
ce praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące 
rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne w zakresie 
procedur związanych z prawami własności przemysłowej, 
Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności prze-
mysłowej i praw autorskich, Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne zwią-
zane z prawami własności intelektualnej, Usługi rzeczników 
patentowych, Doradztwo dotyczące ochrony własności in-
telektualnej, Usługi w zakresie rejestracji nazw domen, Zarzą-
dzanie własnością intelektualną.

(210) 550713 (220) 2022 12 24
(731) LIERA ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I YOU pmu

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizacja i przeprowadzanie imprez re-
klamowych, Organizowanie imprez w celach handlowych 
i reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub 
reklamowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, 41 Konferencje (organizowanie i prowadzenie -), Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, 44 Usługi 
w zakresie makijażu permanentnego.

(210) 550739 (220) 2022 12 22
(731) Promedo Pharma Products GmbH, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) Eupirin
(510), (511) 5 Leki.

(210) 550751 (220) 2022 12 27
(731) ŁAZARCZYK WACŁAW SANI-TECH GRUPA SBS, 

Kołobrzeg

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANI-TECH

(531) 26.03.02, 26.03.05, 12.03.01, 14.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 6 Materiały budowlane (metalowe), 37 Usługi 
budowlane.

(210) 550763 (220) 2022 12 27
(731) TANIE BLACHY BLACHTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stobierna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACHTEX

(531) 26.11.02, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 Arkusze blachy stalowej powlekanej winy-
lem, Arkusze stalowe powlekane cynkiem, Blacha, Blacha 
aluminiowa, Blacha metalowa, taśma walcowana i zwój ta-
śmy (szpula), Blacha stalowa cienka, Blacha [płyty, arkusze], 
Blacha (płyty, arkusze) z metalu, Blacharstwo (Dwuróg -), 
Blacharskie materiały budowlane, Blachy stalowe pokryte 
winylem, Budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, Da-
chówki esówki metalowe, Dachówki metalowe, Dachowe 
rynny metalowe, Dwuróg blacharski, Gwoździe, Gwoździe 
metalowe, Haki do dachówek, Izolacyjne panele metalowe 
do celów budowlanych, Kątowniki stalowe do dachów, Kli-
ny metalowe, Konstrukcyjne metalowe złączki połączenio-
we, Konstrukcje stalowe, Kotwy metalowe, Liny trapezowe 
z metalu, Lutowanie [twarde] (pręty do -) metalowe, Ma-
teriały do obróbki dachu metalowe, Metalowe dachówki 
holenderskie, Metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, 
Metalowe elementy dachowe, Metalowe elementy kon-
strukcyjne do stropów, Metalowe grzbiety dachu, Meta-
lowe haki trapezowe, Metalowe materiały dachowe, Me-
talowe materiały na ogrodzenia, Metalowe, modułowe, 
przenośne elementy budowlane, Metalowe naroża dachu, 
Metalowe panele dachowe, Metalowe panele okładzinowe, 
Metalowe płyty dachowe, Metalowe pokrycia dachowe za-
wierające ogniwa słoneczne, Metalowe pręty zbrojeniowe, 
Metalowe pręty wzmacniające, Metalowe słupy ogrodze-
niowe, Metalowe szkielety dachowe, Metalowe wkręty do-
ciskowe, Metalowe złącza rurowe, Modułowe konstrukcje 
metalowe, Modułowe przenośne konstrukcje budowlane 
[metalowe], Ocynkowane arkusze blachy stalowej, Okła-
dziny z blachy cienkiej, Ogrodzenia metalowe, Ogrodze-
nia z metali nieszlachetnych, Okucia metalowe, Parapety 
z materiałów metalowych, Platerowane stalowe blachy 
i arkusze, Płytki dachowe metalowe, Płyty, blacha pancer-
na, Pokrycia dachowe metalowe, Pręty [słupki] ogrodze-
niowe metalowe, Pręty stalowe, Profile aluminiowe, Profile 
metalowe, Profile metalowe do użytku w budownictwie, 
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Rury metalowe, Słupy metalowe, Słupy stalowe, Szyny sta-
lowe, Śruby metalowe, 19 Belki drewniane, Blacha z tworzyw 
sztucznych na dachy, Bloczki budowlane zawierające mate-
riały izolacyjne, Cement dachowy, Dachówki holenderskie 
[esówki, holenderki], Krokwie drewniane, Laminaty drew-
niane, Legary drewniane, Łupkowa (Dachówka -), Materiały 
do pokrywania dachu, Niemetalowe słupki ogrodzeniowe 
do samodzielnego osadzania w ziemi, Słupki ogrodzenio-
we (Niemetalowe -), Ogrodzenie niemetalowe, Ogrodzenia 
z tworzyw sztucznych, Parapety okienne (Niemetalowe -), 
Podsufitki (Polichlorek winylu -), Płyty gipsowe do celów 
budowlanych, Polipropylenowe arkusze faliste [pokrycia 
dachowe], Produkty dekarskie łupkowe, Profile drewniane, 
Progi i parapety z materiałów niemetalowych, Rynny (Dacho-
we -) niemetalowe, Rynny niemetalowe, Złącza drewniane, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz 
za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) towarów 
obejmujących: arkusze blachy stalowej powlekanej winy-
lem, arkusze stalowe powlekane cynkiem, blachę, blachę 
aluminiową, blachę metalową, taśmę walcowaną i zwój ta-
śmy (szpula), blachę stalową cienką, blachę [płyty, arkusze], 
blachę (płyty, arkusze) z metalu, blacharstwo (dwuróg -), 
blacharskie materiały budowlane, blachy stalowe pokryte 
winylem, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, da-
chówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachowe 
rynny metalowe, dwuróg blacharski, gwoździe, gwoździe 
metalowe, haki do dachówek, izolacyjne panele metalowe 
do celów budowlanych, kątowniki stalowe do dachów, kli-
ny metalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączenio-
we, konstrukcje stalowe, kotwy metalowe, liny trapezowe 
z metalu, lutowanie [twarde] (pręty do -) metalowe, mate-
riały do obróbki dachu metalowe, metalowe dachówki ho-
lenderskie, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, me-
talowe elementy dachowe, metalowe elementy konstruk-
cyjne do stropów, metalowe grzbiety dachu, metalowe 
haki trapezowe, metalowe materiały dachowe, metalowe 
materiały na ogrodzenia, metalowe, modułowe, przenośne 
elementy budowlane, metalowe naroża dachu, metalowe 
panele dachowe, metalowe panele okładzinowe, metalo-
we płyty dachowe, metalowe pokrycia dachowe zawierają-
ce ogniwa słoneczne, metalowe pręty zbrojeniowe, meta-
lowe pręty wzmacniające, metalowe słupy ogrodzeniowe, 
metalowe szkielety dachowe, metalowe wkręty dociskowe, 
metalowe złącza rurowe, modułowe konstrukcje metalo-
we, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalo-
we], ocynkowane arkusze blachy stalowej, okładziny z bla-
chy cienkiej, ogrodzenia metalowe, ogrodzenia z metali 
nieszlachetnych, okucia metalowe, parapety z materiałów 
metalowych, platerowane stalowe blachy i arkusze, płytki 
dachowe metalowe, płyty, blachę pancerną, pokrycia da-
chowe metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, 
pręty stalowe, profile aluminiowe, profile metalowe, profi-
le metalowe do użytku w budownictwie, rury metalowe, 
słupy metalowe, słupy stalowe, szyny stalowe, śruby meta-
lowe, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej 
oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) to-
warów obejmujących: belki drewniane, blachę z tworzyw 
sztucznych na dachy, bloczki budowlane zawierające ma-
teriały izolacyjne, cement dachowy, dachówki holenderskie 
[esówki, holenderki], krokwie drewniane, laminaty drew-
niane, legary drewniane, łupkową (dachówkę -), materiały 
do pokrywania dachu, niemetalowe słupki ogrodzeniowe 
do samodzielnego osadzania w ziemi, słupki ogrodzenio-
we (niemetalowe -), ogrodzenie niemetalowe, ogrodzenia 
z tworzyw sztucznych, parapety okienne (niemetalowe -), 
podsufitki (polichlorek winylu -), płyty gipsowe do celów 
budowlanych, polipropylenowe arkusze faliste [pokrycia 

dachowe], produkty dekarskie łupkowe, profile drewnia-
ne, progi i parapety z materiałów niemetalowych, ryn-
ny (dachowe -) niemetalowe, rynny niemetalowe, złącza 
drewniane, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, 37 Instalowanie gotowych 
elementów konstrukcyjnych, Instalacja pokryć dachowych, 
Konserwacja dachów, Ponowna obróbka powierzchni da-
chów, Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowla-
nych, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi dekarskie, 
Zabezpieczanie przed korozją, 39 Dystrybucja [transport] 
produktów dla sprzedaży detalicznej, Konfekcjonowanie 
towarów, Transport drogowy ładunków, Transport materia-
łów budowlanych, 40 Blacharstwo, Cieplna obróbka metali, 
Cięcie metalu, Lutowanie, Lutowanie twarde metali, Nakła-
danie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa 
sztuczne, Obróbka metali, Obróbka [obróbka mechanicz-
na] metalu, Obróbka części metalowych w celu zapobie-
gania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego 
i procesów powlekania proszkowego, Obróbka i powleka-
nie powierzchni metalowych, Obróbka powierzchni meta-
lowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścier-
ne, Obróbka metalu [emaliowanie], Obróbka metalu [kucie], 
Obróbka metalu [odpuszczanie], Obróbka metalu [tłocze-
nie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Obróbka materiałów 
(informacje o -), Obróbka [kształtowanie] metalu, Produkcja 
na zamówienie części składowych odlewanych, Produkcja 
na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, 
Produkcja na zamówienie form (odlewów) stosowanych 
w przemyśle, Usługi w zakresie obróbki metalu.

(210) 550764 (220) 2022 12 27
(731) TANIE BLACHY BLACHTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stobierna
(540) (znak słowny)
(540) BLACHTEX
(510), (511) 6 Arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, 
Arkusze stalowe powlekane cynkiem, Blacha, Blacha alumi-
niowa, Blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy 
(szpula), Blacha stalowa cienka, Blacha [płyty, arkusze], Blacha 
(płyty, arkusze) z metalu, Blacharstwo (Dwuróg -), Blacharskie 
materiały budowlane, Blachy stalowe pokryte winylem, Bu-
dowlane elementy konstrukcyjne z metalu, Dachówki esów-
ki metalowe, Dachówki metalowe, Dachowe rynny metalo-
we, Dwuróg blacharski, Gwoździe, Gwoździe metalowe, Haki 
do dachówek, Izolacyjne panele metalowe do celów budow-
lanych, Kątowniki stalowe do dachów, Kliny metalowe, Kon-
strukcyjne metalowe złączki połączeniowe, Konstrukcje sta-
lowe, Kotwy metalowe, Liny trapezowe z metalu, Lutowanie 
[twarde] (pręty do -) metalowe, Materiały do obróbki dachu 
metalowe, Metalowe dachówki holenderskie, Metalowe, da-
chowe otwory wentylacyjne, Metalowe elementy dachowe, 
Metalowe elementy konstrukcyjne do stropów, Metalowe 
grzbiety dachu, Metalowe haki trapezowe, Metalowe mate-
riały dachowe, Metalowe materiały na ogrodzenia, Metalo-
we, modułowe, przenośne elementy budowlane, Metalowe 
naroża dachu, Metalowe panele dachowe, Metalowe panele 
okładzinowe, Metalowe płyty dachowe, Metalowe pokrycia 
dachowe zawierające ogniwa słoneczne, Metalowe pręty 
zbrojeniowe, Metalowe pręty wzmacniające, Metalowe słu-
py ogrodzeniowe, Metalowe szkielety dachowe, Metalowe 
wkręty dociskowe, Metalowe złącza rurowe, Modułowe kon-
strukcje metalowe, Modułowe przenośne konstrukcje bu-
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dowlane [metalowe], Ocynkowane arkusze blachy stalowej, 
Okładziny z blachy cienkiej, Ogrodzenia metalowe, Ogro-
dzenia z metali nieszlachetnych, Okucia metalowe, Parape-
ty z materiałów metalowych, Platerowane stalowe blachy 
i arkusze, Płytki dachowe metalowe, Płyty, blacha pancerna, 
Pokrycia dachowe metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe 
metalowe, Pręty stalowe, Profile aluminiowe, Profile metalo-
we, Profile metalowe do użytku w budownictwie, Rury me-
talowe, Słupy metalowe, Słupy stalowe, Szyny stalowe, Śruby 
metalowe, 19 Belki drewniane, Blacha z tworzyw sztucznych 
na dachy, Bloczki budowlane zawierające materiały izola-
cyjne, Cement dachowy, Dachówki holenderskie [esówki, 
holenderki], Krokwie drewniane, Laminaty drewniane, Legary 
drewniane, Łupkowa (Dachówka -), Materiały do pokrywania 
dachu, Niemetalowe słupki ogrodzeniowe do samodzielne-
go osadzania w ziemi, Słupki ogrodzeniowe (Niemetalowe -), 
Ogrodzenie niemetalowe, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, 
Parapety okienne (Niemetalowe -), Podsufitki (Polichlorek wi-
nylu -), Płyty gipsowe do celów budowlanych, Polipropyle-
nowe arkusze faliste [pokrycia dachowe], Produkty dekarskie 
łupkowe, Profile drewniane, Progi i parapety z materiałów 
niemetalowych, Rynny (Dachowe -) niemetalowe, Rynny nie-
metalowe, Złącza drewniane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, 
detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu 
(sprzedaż on-line) towarów obejmujących: arkusze blachy 
stalowej powlekanej winylem, arkusze stalowe powlekane 
cynkiem, blachę, blachę aluminiową, blachę metalową, taśmę 
walcowaną i zwój taśmy (szpula), blachę stalową cienką, bla-
chę [płyty, arkusze], blachę (płyty, arkusze) z metalu, blachar-
stwo (dwuróg -), blacharskie materiały budowlane, blachy sta-
lowe pokryte winylem, budowlane elementy konstrukcyjne 
z metalu, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, 
dachowe rynny metalowe, dwuróg blacharski, gwoździe, 
gwoździe metalowe, haki do dachówek, izolacyjne panele 
metalowe do celów budowlanych, kątowniki stalowe do da-
chów, kliny metalowe, konstrukcyjne metalowe złączki po-
łączeniowe, konstrukcje stalowe, kotwy metalowe, liny tra-
pezowe z metalu, lutowanie [twarde] (pręty do -) metalowe, 
materiały do obróbki dachu metalowe, metalowe dachówki 
holenderskie, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, me-
talowe elementy dachowe, metalowe elementy konstrukcyj-
ne do stropów, metalowe grzbiety dachu, metalowe haki tra-
pezowe, metalowe materiały dachowe, metalowe materiały 
na ogrodzenia, metalowe, modułowe, przenośne elementy 
budowlane, metalowe naroża dachu, metalowe panele 
dachowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe płyty 
dachowe, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa 
słoneczne, metalowe pręty zbrojeniowe, metalowe pręty 
wzmacniające, metalowe słupy ogrodzeniowe, metalowe 
szkielety dachowe, metalowe wkręty dociskowe, metalowe 
złącza rurowe, modułowe konstrukcje metalowe, modułowe 
przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], ocynkowane 
arkusze blachy stalowej, okładziny z blachy cienkiej, ogrodze-
nia metalowe, ogrodzenia z metali nieszlachetnych, okucia 
metalowe, parapety z materiałów metalowych, platerowane 
stalowe blachy i arkusze, płytki dachowe metalowe, płyty, 
blachę pancerną, pokrycia dachowe metalowe, pręty [słupki] 
ogrodzeniowe metalowe, pręty stalowe, profile aluminio-
we, profile metalowe, profile metalowe do użytku w bu-
downictwie, rury metalowe, słupy metalowe, słupy stalowe, 
szyny stalowe, śruby metalowe, Usługi sprzedaży hurtowej, 
detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu 
(sprzedaż on-line) towarów obejmujących: belki drewniane, 
blachę z tworzyw sztucznych na dachy, bloczki budowlane 
zawierające materiały izolacyjne, cement dachowy, dachów-
ki holenderskie [esówki, holenderki], krokwie drewniane, la-
minaty drewniane, legary drewniane, łupkową (dachówkę -), 

materiały do pokrywania dachu, niemetalowe słupki ogro-
dzeniowe do samodzielnego osadzania w ziemi, słupki ogro-
dzeniowe (niemetalowe -), ogrodzenie niemetalowe, ogro-
dzenia z tworzyw sztucznych, parapety okienne (nieme-
talowe -), podsufitki (polichlorek winylu -), płyty gipsowe 
do celów budowlanych, polipropylenowe arkusze faliste 
[pokrycia dachowe], produkty dekarskie łupkowe, profile 
drewniane, progi i parapety z materiałów niemetalowych, 
rynny (dachowe -) niemetalowe, rynny niemetalowe, złącza 
drewniane, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, 37 Instalowanie gotowych 
elementów konstrukcyjnych, Instalacja pokryć dachowych, 
Konserwacja dachów, Ponowna obróbka powierzchni da-
chów, Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowla-
nych, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi dekarskie, 
Zabezpieczanie przed korozją, 39 Dystrybucja [transport] 
produktów dla sprzedaży detalicznej, Konfekcjonowanie 
towarów, Transport drogowy ładunków, Transport materia-
łów budowlanych, 40 Blacharstwo, Cieplna obróbka metali, 
Cięcie metalu, Lutowanie, Lutowanie twarde metali, Nakła-
danie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa 
sztuczne, Obróbka metali, Obróbka [obróbka mechanicz-
na] metalu, Obróbka części metalowych w celu zapobie-
gania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego 
i procesów powlekania proszkowego, Obróbka i powleka-
nie powierzchni metalowych, Obróbka powierzchni meta-
lowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścier-
ne, Obróbka metalu [emaliowanie], Obróbka metalu [kucie], 
Obróbka metalu [odpuszczanie], Obróbka metalu [tłocze-
nie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Obróbka materiałów 
(informacje o -), Obróbka [kształtowanie] metalu, Produkcja 
na zamówienie części składowych odlewanych, Produkcja 
na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, 
Produkcja na zamówienie form (odlewów) stosowanych 
w przemyśle, Usługi w zakresie obróbki metalu.

(210) 550790 (220) 2022 12 28
(731) RAK ZBIGNIEW, Kazimierz Dolny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kwaskowa.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Usługi restauracyjne świadczone 
przez hotele.

(210) 550791 (220) 2022 12 28
(731) ENPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
16.01.01

(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do przewodzenia ener-
gii elektrycznej, 37 Budowa infrastruktury elektroenerge-
tycznej, Demontaż energetycznych linii przesyłowych.

(210) 550795 (220) 2022 12 22
(731) POSCO INTERNATIONAL Corporation, Seul, KR
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.11, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 12 Skutery elektryczne, elektryczne trójkołowce, 
rowery elektryczne.

(210) 550798 (220) 2022 12 22
(731) POSCO INTERNATIONAL Corporation, Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAEWOO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Skutery elektryczne, elektryczne trójkołowce, 
rowery elektryczne.

(210) 550800 (220) 2022 12 23
(731) KOSAREWICZ DAMIAN KODE INVESTMENT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZERZECZYN-ZDRÓJ SPA POLLA est. 1802

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 27.07.01
(510), (511) 32 Woda niegazowana, Woda gazowana, Woda 
stołowa, Woda pitna, Woda źródlana, Woda mineralna, Woda 
sodowa, Woda [napoje], Woda pitna butelkowana, Woda 
wzbogacona odżywczo, Woda mineralizowana [napoje], Ga-
zowana woda mineralna, Woda mineralna [napoje].

(210) 550801 (220) 2022 12 23
(731) KOSAREWICZ DAMIAN KODE INVESTMENT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZERZECZYN-ZDRÓJ SPA POLLA est. 1802

(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 32 Woda niegazowana, Woda gazowana, Woda 
stołowa, Woda pitna, Woda źródlana, Woda mineralna, Woda 
sodowa, Woda [napoje], Woda pitna butelkowana, Woda 
wzbogacona odżywczo, Woda mineralizowana [napoje], Ga-
zowana woda mineralna, Woda mineralna [napoje].

(210) 550804 (220) 2022 12 23
(731) BLUE CACTUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blue Cactus

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.11.19, 01.03.01
(510), (511) 29 Zupa, wywary, chorizo, skrzydełka kurczaka, 
sałatki: gotowe, warzywne, drobiowe, 30 Kanapki, burrito, 
nachos, chimichanga, tacos, quesadilla, tortille, sosy salsa, 
32 Piwo, piwo bezalkoholowe, 43 Obsługa gastronomiczna 
z własnym transportem, produktami i transportem, usługi 
barowe, bary szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi re-
stauracji sprzedających na wynos, usługi osobistych kucha-
rzy, usługi oceny jedzenia.

(210) 550807 (220) 2022 12 28
(731) DĄBROWSKA JOANNA STUDIO FLORYSTYCZNE 

KWIATY I JA, Brodnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KwiaTY i JA STUDIO FLORYSTYCZNE
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 44 Kwiaciarstwo, Pielęgnacja ogrodów lub rabat 
kwiatowych, Uprawa roślin, Ogrodnictwo, Usługi rolnicze, 
ogrodnicze i leśne, Wysiew nasion.

(210) 550828 (220) 2022 12 28
(731) WOLNIEWIŃSKI ERYK ERBRUX, Gniezno
(540) (znak słowny)
(540) Erbrux
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 550832 (220) 2022 12 29
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CHRUPBOX
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Gotowe posiłki, żyw-
ność preparowana i przekąski słone, Frytki, Gotowe posiłki 
zawierające [głównie] kurczaka, Kawałki kurczaka, Kurczak 
smażony, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w pa-
nierce], Kawałki kurczaka na patyku.

(210) 550833 (220) 2022 12 29
(731) XCACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) xcactus
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytko-
we, Oprogramowanie, Treści do pobrania i utrwalone 
na nośnikach, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, 42 Testowa-
nie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi 
naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie 
projektowania, Rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowe-
go, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron inter-
netowych, Przygotowywanie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, Projektowanie komputerów 
i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawoz-
dawczości handlowej, Projektowanie i rozwój oprogra-
mowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania 
komputerowego, Testowanie oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie i testowanie oprogra-
mowania, Opracowywanie oprogramowania komputero-
wego, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie -), 
Pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Pisanie na zamówienie programów komputerowych, opro-
gramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Pi-
sanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego.

(210) 550842 (220) 2022 12 29
(731) SHAOLIN TEMPLE POLAND SPÓŁKA 

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

(540) 

(531) 29.01.11, 01.15.05, 02.01.17, 02.01.23
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi 
edukacyjne dotyczące medytacji, Usługi edukacyjne doty-
czące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne i instruktażo-
we w zakresie sportu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe zwią-
zane ze sportem, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, Usługi 
edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Edukacja spor-
towa, Edukacja, rozrywka i sport, Zajęcia sportowe, Zajęcia 
sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Za-
pewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Zawody 
sportowe (Organizowanie -), Usługi trenerskie, Usługi trener-
skie w zakresie sportu, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń 
fizycznych [fitness], Usługi trenerskie w zakresie zajęć sporto-
wych, Usługi sportowe, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie edukacji 
sportowej, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, Usługi rozrywkowe w posta-
ci wydarzeń sportowych, Usługi rozrywkowe, zajęcia spor-
towe i kulturalne, Szkolenia sportowe, Sport i fitness, Kursy 
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Organizowanie 
zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zajęć 
sportowych i zawodów sportowych, Szkolenia w zakresie za-
jęć sportowych, Obozy sportowe (Organizowanie -), Obozy 
sportowe, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Organi-
zacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organiza-
cja aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja 
atrakcji na obozach letnich, Kultura fizyczna, Doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie trenin-
gu fizycznego, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Kursy szkole-
niowe dotyczące sprawności fizycznej, Prowadzenie ośrod-
ków sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie sprawności 
fizycznej, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dzie-
dzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Szkolenie w zakresie 
sprawności fizycznej, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi w zakresie treningu sprawności 
fizycznej, Wirtualne usługi treningów sprawności fizycznej, 
Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja 
imprez sportowych, Organizowanie imprez i zawodów spor-
towych, Organizowanie imprez sportowych, Gimnastyka (In-
strukcje -), Instruktaż w zakresie gimnastyki, Nauka gimnastyki, 
Lekcje gimnastyki, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Nauczanie chińskich sztuk walki, Prowadzenie 
szkół sztuk walki, Prowadzenie treningów sztuk walki, Pro-
wadzenie zajęć fitness, Prowadzenie zajęć poprawiających 
kondycję fizyczną, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe w zakresie utrzymy-
wania dobrej kondycji fizycznej, Trenowanie, Usługi dorad-
cze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Trening medyta-
cji, 42 Badania nad tradycyjną medycyną chińską, 44 Usługi 
w zakresie medytacji, 45 Mentorstwo [duchowe].
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(210) 550854 (220) 2022 12 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Libertów

(540) (znak słowny)
(540) DSB
(510), (511) 6 Parapety metalowe, zamknięcia, zawiasy i ak-
cesoria metalowe do stolarki otworowej, 19 Stolarka otwo-
rowa niemetalowa, okna, drzwi, bramy, bramki, witryny, na-
świetla, ścianki działowe szklane, parapety niemetalowe oraz 
elementy, zamknięcia i akcesoria niemetalowe do stolarki 
otworowej, 37 Usługi budowlane, naprawa, montaż, wymia-
na stolarki otworowej i ścianek działowych, budowlane ro-
boty wykończeniowe.

(210) 550855 (220) 2022 12 29
(731) STOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU 

TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne

(531) 02.09.10, 26.11.01, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Aktówki [artykuły biurowe], 
Artykuły biurowe, Biuletyny informacyjne, Biuletyny [mate-
riały drukowane], Broszury, Czasopisma branżowe, Medycz-
ne czasopisma fachowe, Identyfikatory [artykuły biurowe], 
Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Drukowane mate-
riały piśmienne, Materiały piśmienne, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Przezrocza [materiały piśmienne], 
Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Notesy [artykuły papiernicze], 40 Produkcja 
na zamówienie protez dentystycznych, Produkcja na zamó-
wienie protez stomatologicznych i sztucznych szczęk, Pro-
dukcja protez dentystycznych na zamówienie, Usługi techni-
ka dentystycznego, 41 Nauczanie pielęgnacji stomatologicz-
nej, Usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, 
Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie 
stomatologii, Zapewnianie kursów ustawicznego kształce-
nia medycznego, Informacje dotyczące kariery zawodowej 
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), Doradztwo zawodowe i coaching, Doradz-
two zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradz-
two w zakresie szkoleń medycznych, Doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Infor-
macje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodo-
wych, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla młodych lu-
dzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy szkolenio-
we w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Szkolenia 
i nauczanie w dziedzinie medycyny, Nauczanie i szkolenia, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie 
onkologii, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkole-
niowych, Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, 
Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja 
szkoleń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkole-
niowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie seminariów 

i warsztatów [szkolenia], Organizowanie konferencji zwią-
zanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie kursów 
szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, Organizowa-
nie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie szkoleń 
biznesowych, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki 
zdrowotnej i żywienia, Podyplomowe kursy szkoleniowe, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie czaso-
pism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, Publi-
kowanie podręczników szkoleniowych, Szkolenia w dziedzi-
nie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Szkolenia w zakre-
sie kwalifikacji zawodowych, Szkolenie w zakresie higieny, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby 
zdrowia, Usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, Usługi 
szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, 
Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły 
średniej, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie 
szkoły wyższej, Zapewnianie kursów szkoleniowych na po-
ziomie podyplomowym, Zapewnianie seminariów szkole-
niowych online, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umie-
jętności zawodowych, Zapewnianie szkoleniowych kursów 
medycznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publiko-
wanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów 
medycznych, Usługi konsultacyjne związane z publikowa-
niem tekstów pisanych, Publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych online, Usługi szkolnictwa wyższego, Usługi 
edukacyjne świadczone przez instytuty szkolnictwa wyższe-
go, 42 Badania w dziedzinie stomatologii, Usługi laborato-
ryjne w zakresie badań stomatologicznych, Udostępnianie 
informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenia, Badania i analizy naukowe, Badania naukowe, 
Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób 
nowotworowych, Badania naukowe do celów medycznych, 
Medyczne badania naukowe, Medyczne badania naukowe 
w dziedzinie onkologii, Próby kliniczne, Prace badawczo-roz-
wojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, 
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe nad produk-
tami, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-roz-
wojowe w dziedzinie farmacji, Doradztwo związane z bada-
niami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, Badania i rozwój 
w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, Badania i rozwój 
w dziedzinie biotechnologii, Badania i rozwój w dziedzinie 
preparatów diagnostycznych, Badania i rozwój w dziedzinie 
mikroorganizmów i komórek, Badania i rozwój w zakresie 
nauki, Udzielanie informacji i danych związanych z bada-
niami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, Usługi 
diagnostyki komputerowej, 44 Usługi diagnostyki medycz-
nej [testy i analizy], Usługi analiz medycznych do celów dia-
gnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, Konsultacje dentystyczne, Usługi asystenta 
dentysty, Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej, 
Usługi klinik medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, Usługi opieki medycznej świadczone przez klini-
ki i szpitale, Wstawianie kamieni szlachetnych do protez den-
tystycznych, Doradztwo związane ze stomatologią, Pomoc 
stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia 
z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi 
doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi 
mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi protetyki stomato-
logicznej, Usługi doradcze dotyczące implantów protetycz-
nych, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, 



Nr  ZT5/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, 
Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, 
Wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, Doradz-
two dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwo-
ści medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo w zakresie 
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifi-
kowany personel medyczny, Doradztwo w zakresie potrzeb 
medycznych osób starszych, Porady i doradztwo w zakresie 
stylu życia do celów medycznych, Zapewnianie leczenia 
medycznego, Badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, Doradztwo w zakresie leczenia farmakologicz-
nego, Organizowanie leczenia medycznego, Usługi medycz-
ne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi w zakresie 
leczenia medycznego, Kliniki medyczne, Usługi związane 
z bankami tkanek ludzkich, Analizy medyczne do diagnosty-
ki i leczenia ludzi, Obrazowanie optyczne do użytku w dia-
gnostyce medycznej, Usługi banku kultur komórkowych 
do celów transplantacji medycznej, Usługi ortodontyczne, 
Badania rentgenowskie w celach medycznych, Obrazowanie 
rentgenowskie do celów medycznych, Usługi rentgenow-
skie, Usługi czyszczenia zębów.

(210) 550861 (220) 2022 12 29
(731) STOWARZYSZENIE OŚRODEK SKOKU O TYCZCE 

SZCZECIN, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Memoriał Wiesława Maniaka
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 550879 (220) 2022 12 30
(731) PRIMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PRIMES
(510), (511) 36 Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczą-
ce nieruchomości, Usługi doradztwa i pośrednictwa inwe-
stycyjnego w zakresie obiektów budowlanych i nierucho-
mości, Usługi analizy inwestycji, 37 Doradztwo inżynieryjne 
w zakresie budownictwa (usługi budowlane), Ekspertyzy 
i opinie techniczne z obszaru budownictwa, Ekspertyzy 
i opinie techniczne z obszaru geotechniki, Ekspertyzy i opi-
nie techniczne z obszaru technologii wzmocnienia gruntu, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór nad renowa-
cją budynków, Nadzór nad wyburzeniem budynków, Kon-
sultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, 42 Prace inżynieryjne, Usługi inżynieryj-
ne w zakresie projektowania i doradztwa budowlanego, 
Usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Projekto-
wanie systemów i obiektów inżynierii budowlanej, Usługi 
w zakresie inżynierii budowlanej, Planowanie projektów 
technicznych w zakresie inżynierii, Usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi projektowania 
architektonicznego, Usługi doradcze w zakresie geotech-
niki, technologii wzmocnienia gruntu, Analiza zachowania 
struktury materiałów budowlanych.

(210) 550882 (220) 2022 12 30
(731) ALLTION (GUANGXI) INSTRUMENT CO., LTD.,  

Wuzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) AORA

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Lam-
py ultrafioletowe do celów medycznych, Urządzenia i in-
strumenty medyczne, Lusterka stosowane w chirurgii, 
Urządzenia i przyrządy weterynaryjne, Lampy do celów 
medycznych, Lampy do celów medycznych [lecznicze], Fu-
terały na instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, Roboty chirurgiczne, Maski terapeu-
tyczne na twarz, Stoły do badań lekarskich, Przyborniki dla 
chirurgów i lekarzy innych specjalności, Fotele dentystyczne, 
Przyrządy i przybory dentystyczne, Lusterka dentystyczne, 
Poduszki do celów medycznych, Aparatura dentystyczna, 
elektryczna, Maski stosowane przez personel medyczny, Ma-
ski sanitarne.

(210) 550887 (220) 2022 12 30
(731) JĘDRZEJCZAK MACIEJ RG, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ROOMGAGA
(510), (511) 20 Komody [meble], Kredensy [meble], Meble 
dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble bambusowe, Meble 
do pokojów dziecinnych, Meble do przewijania niemowląt, 
Meble domowe, Meble domowe wykonane z drewna, Meble 
drewniane, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
Miniaturowe meble wykonane z drewna, Miniaturowe me-
ble wykonane z włókna drzewnego, Półki do przechowywa-
nia [meble], Półki [meble], Półki niemetalowe [meble], Półki 
stanowiące meble do pokojów dziecinnych, Półki wiszące 
[meble], Pudełka na zabawki [meble], Regały drewniane 
[meble], Wieszaki do ubrań [meble], Wieszaki na ubrania, 
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Gałki 
drewniane, Drewniane gałki do drzwi, Uchwyty do szuflad, 
nie z metalu, Rattan [materiał nieprzetworzony lub częścio-
wo przetworzony], Dekoracje ścienne 3D wykonane z drew-
na, Figurki drewniane, Figurki z drewna, Figurki z ratanu, Fi-
gury drewniane, Modele figurek [ozdoby] z drewna, Łapacze 
snów [dekoracje], Miniaturowe modele samochodów [ozdo-
by] z drewna, Modele pojazdów [ozdoby] z drewna, Modele 
samochodów [ozdoby] zrobione z drewna, Modele samolo-
tów [ozdoby] z drewna, Modele w zmniejszonej skali [ozdo-
by] z drewna, Modele zwierząt [ozdoby] z drewna, Ozdobne 
figurki akcji z drewna, Ozdobne figurki wykonane z drewna, 
Ozdobne rzeźby wykonane z drewna, Ozdobne statuetki 
wykonane z drewna, Ozdoby okolicznościowe z drewna, 
z wyjątkiem ozdób na drzewka, Ozdoby ścienne z drewna, 
Ozdoby z drewna na środek stołu, Biurka, Bramki zabezpie-
czające dla dzieci, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla 
niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Drewniane półki 
i stojaki [meble], Komody, Krzesła, Meble rattanowe, Meble 
wykonane z substytutów drewna, Przewijaki, Przewijaki dla 
niemowląt, Przewijaki montowane do ściany, Stoliki nocne, 
Stoliki salonowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły do jadalni, 28 Gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, Garaże zabawki, Elementy 
wyposażenia domków dla lalek, Elementy zabawek składa-
nych do budowy, Drewniane klocki do budowania [zabaw-
ki], Drabinki [przedmioty do zabawy], Domki zabawkowe dla 
dzieci, Domki do zabawy, Domki dla lalek, Czterokołowe po-
jazdy dla dzieci [zabawki], Broń zabawkowa, Artykuły do za-
bawy dla dzieci, Akcesoria do ubranek dla lalek, Akcesoria 
do mebelków dla lalek, Akcesoria dla lalek, Huśtawki dla dzie-
ci, Huśtawki dla niemowląt, Huśtawki [zabawki], Imitacje arty-
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kułów toaletowych będące zabawkami, Imitacje preparatów 
toaletowych będące zabawkami, Instrumenty muzyczne 
zabawkowe, Klocki do budowy [zabawki], Klocki do łączenia 
[zabawki], Klocki do nauki alfabetu Braille’a, Klocki do zaba-
wy, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Klocki do zabawy, 
które można wzajemnie łączyć, Konstrukcje do zabawy dla 
dzieci, Konstrukcje [drabinki] do zabawy, Kostiumy dla la-
lek, Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, 
Lalki do zabawy, Lalki, Łóżka dla lalek, Meble do domków 
dla lalek, Meble zabawkowe, Modele samochodów, Modele 
samochodów do zabawy, Modele samochodów w zmniej-
szonej skali [zabawki], Modele samochodów w zmniejszo-
nej skali [przedmioty do zabawy], Modele samochodów 
[zabawki lub przedmioty do zabawy], Modele samolotów 
(pomniejszone w skali), Modele samolotów w zmniejszo-
nej skali, Modele [zabawki], Modułowe domki do zabawy, 
Pistolety zabawkowe, Pistolety [zabawki], Pojazdy jeżdżące 
dla dzieci [zabawki], Pojazdy [zabawki], Pokoiki dla lalek, 
Pokoje dla lalek, Postacie z bajek fantasy [zabawki], Puzzle, 
Puzzle [zabawki], Rowery zabawkowe, Samochody do za-
bawy, Ubranka dla lalek, Ubranka dla zabawek, Układanki 
[puzzle], Układanki w formie kostek, Urządzenia do ćwi-
czeń do zabawy, Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabaw-
kowe], Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Wielofunkcyjne 
zabawki dla niemowląt, Wózki dla lalek, Wózki do zabawy, 
Wózki spacerowe do zabawy, Zabawki, Zabawki dla dzie-
ci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki dla zwierząt, Zabawki 
do piętrowego układania, Zabawki do zawieszania w łó-
żeczkach dziecięcych, Zabawki drewniane, Zabawki edu-
kacyjne, Zabawki i gry dla zwierząt domowych, Zabawki 
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, Zabawki 
w kształcie zwierząt, Zabawki w postaci aparatów fotogra-
ficznych [nierobiące zdjęć], Zabawki w postaci puzzli, Za-
bawki wykonane z drewna, Zabawkowe narzędzia, Zestawy 
do zabawy, Zestawy zabawkowe dla lalek.

(210) 550890 (220) 2022 12 30
(731) KARIMAN MILJAIM, Czarna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST ACADEMY OF LANGUAGES

(531) 24.01.05, 20.07.02, 25.01.05, 05.13.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi nauki języka obcego, Edukacja [na-
uczanie], Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie ję-
zyków, Nauczanie języków obcych, Nauczanie w szkołach 
podstawowych, Nauczanie muzyki za pomocą kursów kore-
spondencyjnych, Nauczanie w szkołach średnich, Nauczanie 
wyrównawcze w zakresie języka, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Tłumacze-
nia językowe ustne, Tłumaczenia (usługi -), Usługi tłumacze-
nia symultanicznego, Pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty 
reklamowe], Publikacja broszur, Publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja podręcz-

ników użytkownika, Publikacja multimedialna materiałów 
drukowanych, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publi-
kowanie dokumentów, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie książek, Publikowanie książek i recenzji, Publi-
kowanie książek instruktażowych, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących edukacji, Usługi w zakresie tłu-
maczeń pisemnych, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych 
i pisemnych, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Nauczanie indywidualne, Obozy letnie [roz-
rywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywno-
ści edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktyw-
ności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja atrakcji 
na obozach letnich, Organizacja i przeprowadzanie aktyw-
ności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie aktyw-
ności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja webinariów, Prowadzenie imprez kultu-
ralnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przedstawianie 
filmów, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Prze-
prowadzanie aktywności kulturalnych, Przygotowywanie 
napisów do filmów, Przygotowywanie tekstów do publikacji, 
Rozrywka, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Świadcze-
nie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach 
pozalekcyjnych, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, 
Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Szkolenia ruchowe 
dla dzieci, Usługi centrów rozrywki na obozach wakacyj-
nych, Usługi dziecięcych placów zabaw, Świadczenie usług 
w zakresie tłumaczeń, Tłumaczenie ustne [język], Tworzenie 
napisów, Tworzenie napisów do filmów, Usługi w zakresie 
tłumaczeń ustnych, Organizowanie, produkcja i wystawianie 
spektakli teatralnych, Organizowanie produkcji teatralnych, 
Usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej.

(210) 550897 (220) 2022 12 30
(731) COMPETENCE HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELLECTA

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.07.25, 26.13.25, 26.04.04, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Edu-
kacyjne aplikacje mobilne, Mobilne aplikacje, Edukacyjne 
aplikacje na tablety, Edukacyjne aplikacje komputerowe, 
Oprogramowanie interaktywne oparte na sztucznej inteli-
gencji, Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją 
i nauczaniem maszynowym, Oprogramowanie typu sztucz-
na inteligencja, 35 Personel (Dobór -) za pomocą metod psy-
chotechnicznych, Przeprowadzanie testów psychometrycz-
nych w celu doboru personelu, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, Dobór perso-
nelu za pomocą metod psychotechnicznych, Audyt dzia-
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łalności gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo 
związane z audytem, Badania biznesowe, Badania dotyczą-
ce danych biznesowych, Badania rynku i analizy biznesowe, 
Badania w zakresie biznesu, Badania dotyczące informacji 
biznesowych, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz ba-
dania rynkowe, Statystyczne badania biznesowe, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania 
rozwoju, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i kon-
sultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych 
dla klientów, Doradztwo w zakresie analizy zachowań za-
kupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, Doradztwo w zakresie badań rynku, Doradztwo 
w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie 
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie planowania kariery, Doradztwo w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 
Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, 
Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji per-
sonelu, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Do-
radztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, 
Doradztwo związane z zarządzaniem, Działalność gospo-
darcza (Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), 
Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie zarządza-
nia -), Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie perso-
nalne (Doradztwo w zakresie -), Zarządzanie procesami biz-
nesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie procesa-
mi gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klien-
tami, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu 
działalności gospodarczej, Usług outsourcingu w dziedzinie 
analityki biznesowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
41 Usługi przekwalifikowania zawodowego, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo szkoleniowe 
w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń biz-
nesowych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo 
w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe, 
Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkole-
niowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawo-
dowe i coaching, Informacje dotyczące kariery zawodowej 
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), Coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie 
life coachingu, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia 

w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj-
nej, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warszta-
tów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prze-
kazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, 
Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia per-
sonelu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, 42 Badania w dzie-
dzinie psychologii, Badania w dziedzinie sztucznej inteli-
gencji, Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Kon-
sultacje technologiczne w dziedzinie sztucznej inteligencji,  
44 Badania psychologiczne, Badanie osobowości do celów 
psychologicznych, Doradztwo psychologiczne, Doradz-
two związane z psychologią integralną, Konsultacje psy-
chologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo 
psychologiczne dla personelu, Usługi w zakresie testów 
psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii pracy, 
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie 
ocen i badań psychologicznych, Usługi psychologów, Usłu-
gi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi 
diagnozy psychologicznej, Udzielanie informacji z zakresu 
psychologii, Sporządzanie raportów psychologicznych, Po-
rady psychologiczne.

(210) 550921 (220) 2023 01 02
(731) ZBORALSKI MAREK NOMEN AGENCJA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Qlini
(510), (511) 16 Atlasy, kalendarze, karty, karty do kolek-
cjonowania, inne niż do gier, książki, mapy geograficzne, 
nalepki, naklejki, notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, papie-
rowe nakrycia [obrusy] stołowe, periodyki [czasopisma], 
plany, podkładki na biurko, publikacje drukowane, serwetki 
stołowe papierowe, szablony [artykuły piśmienne], sza-
blony do dekorowania żywności i napojów, ulotki, zakład-
ki do książek, 28 Gry, gry planszowe, gra w domino, karty 
do gry, karty na wymianę, układanki [puzzle], 41 Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tworze-
nie podcastów, usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych.

(210) 550922 (220) 2023 01 02
(731) KOŁODA EWELINA NAKATOMI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n nakatomi

(531) 27.05.01, 26.01.03, 27.05.21
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Administrowanie dotyczące marketingu, Marketing 
dotyczący promocji, Reklama i marketing, Usługi marketin-
gowe, Kampanie marketingowe, Marketing ukierunkowany, 
Marketing cyfrowy, Prowadzenie badań marketingowych, 
Dostarczanie informacji marketingowej, Usługi marketin-
gu bezpośredniego, Planowanie strategii marketingowych, 
Opracowywanie ankiet marketingowych, Usługi agencji 
marketingowych.
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(210) 550923 (220) 2023 01 02
(731) CZERWIEŃ ŁUKASZ ESPATIA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) espatia

(531) 27.05.01
(510), (511)   35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 550925 (220) 2023 01 02
(731) ZANOVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Wznoszenie budynków prefabrykowanych, 
Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, 
Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, 
Budowanie domów, Budowanie domów modułowych, Bu-
dowanie domów szkieletowych, Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, 
Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budo-
wa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyj-
ne, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budo-
wa nieruchomości (budownictwo), Budowa nieruchomości 
komercyjnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa obiektów 
do celów sportowych, Budowa obiektów do celów rekre-
acyjnych, Budowa obiektów rolnych, Budowa obiektów 
wypoczynkowych, Budowa obiektów sportowych, Budowa 
prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa ścian, Budo-
wa ścian działowych we wnętrzach, Budowa ścianek dzia-
łowych, Budowa stajni, Budowanie nieruchomości, Budow-
nictwo, Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszka-
niowe, Ciesielstwo, Doradztwo inżynieryjne (budownictwo), 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Dostarczanie 
informacji z zakresu przemysłu budowlanego, Informacja 
budowlana, Instalacja materiałów izolacyjnych w budyn-
kach na dachach i w konstrukcjach, Instalowanie gotowych 
elementów konstrukcyjnych, Instalowanie wewnętrznych 
ścianek działowych w budynkach, Izolacja termiczna budyn-
ków, Konstrukcja budynków, Konstrukcja i naprawa budyn-
ków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, 
Konsultacje budowlane, Montaż belkowania dachu, Montaż 
(instalacja) konstrukcji budynków, Montaż izolacji do budyn-
ków, Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Mon-
taż ścian działowych, Nadzór budowlany, Nadzór nad bu-
dowaniem konstrukcji, Nadzór nad robotami budowlanymi, 
Nadzorowanie konstruowania budynków, Prace konstrukcyj-
ne domów z prefabrykatów, Stawianie domów z prefabry-
katów, Udzielanie informacji budowlanych, Udzielanie infor-
macji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, 
Udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem 
budynków, Udzielanie informacji związanych z konstrukcja 
budynków, Usługi budowlane, Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Usługi budowlane w zakresie stawiania budyn-

ków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, 
Usługi dekarskie, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usłu-
gi doradztwa budowlanego, Usługi doradztwa w zakresie 
budowy budynków, Usługi generalnych wykonawców bu-
dowlanych, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji bu-
dynków, Usługi stolarskie (naprawa konstrukcji drewnianych), 
Usługi zarządzania budową, Wznoszenie budynków i innych 
konstrukcji, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie 
budowy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie konstruowania budynków, Usługi dekarskie, Usługi do-
radcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur.

(210) 550927 (220) 2023 01 02
(731) PARTYKA ADRIAN, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNAX

(531) 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Batony zawierające 
suplementy odżywcze, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Do-
datki witaminowe w płynie, Odżywcze suplementy diety, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, 30 Batoniki cukiernicze, Batoni-
ki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owo-
ców [wyroby cukiernicze], Ciasta z cukierkami, Cukierek od-
świeżający oddech [słodycze], inny niż do celów farmaceu-
tycznych, Cukierki, Cukierki, batony i guma do żucia, Cukierki 
bez cukru, Cukierki czekoladowe, Cukierki do żucia, Cukierki 
inne niż do celów medycznych, Cukierki do żucia na bazie 
żelatyny, Cukierki miętowe, Cukierki miętowe bezcukrowe, 
Cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], Cukierki 
miętowe nielecznicze, Cukierki na bazie skrobi [ame], Cu-
kierki nielecznicze, Cukierki nielecznicze z alkoholem, Cu-
kierki w kształcie laski, Cukierki wykonane ręcznie, Cukierki 
z kakao, Cukierki z karmelem, Cukierki z mięty pieprzowej, 
Cukierki z żeń-szenia, Czekolada do wyrobów cukierniczych 
i chleba, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Cze-
koladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, Dekoracje 
cukiernicze do ciast, Dekoracje z czekolady do wyrobów 
cukierniczych, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], 
Dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], Gotowane wyroby 
cukiernicze, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Jogurt 
mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), Karmelki [cukierki], 
Koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], Krówka (cu-
kierek), Kwaśne dropsy [wyroby cukiernicze], Kryształki cukru 
do wyrobów cukierniczych, Landrynki w kształcie pałeczek 
[wyroby cukiernicze], Lizaki [wyroby cukiernicze], Lodowe 
wyroby cukiernicze, Lukrecja [cukiernictwo], Makaroniki [wy-
roby cukiernicze], Mieszanki do przyrządzania mrożonych 
wyrobów cukierniczych, Mieszanki do przyrządzania lodo-
wych wyrobów cukierniczych, Mięta do wyrobów cukierni-
czych, Mięta pieprzowa do wyrobów cukierniczych, Cukier-
ki miętowe, Miodowe cukierki (nie do celów medycznych), 
Mleczne wyroby cukiernicze, Mleko w tabletkach w formie 
cukierków, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone 
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wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone wyroby cu-
kiernicze na patyku, Musy (wyroby cukiernicze), Nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, 
Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imita-
cję czekolady, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, Nielecznicze miętowe wyroby cukier-
nicze, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, Nielecznicze słodycze w postaci cukrowych 
wyrobów cukierniczych, Nielecznicze słodycze [wyroby cu-
kiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecz-
nym, Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci pastylek, Nielecz-
nicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nieleczni-
cze wyroby cukiernicze zawierające mleko, Nielecznicze 
wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze z na-
dzieniem z toffi, Nielecznicze wyroby cukiernicze w kształ-
cie jajek, Nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, Oranżada 
w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukier-
nicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Pałeczki lu-
krecjowe [wyroby cukiernicze], Pastyła [wyroby cukiernicze], 
Pastylki cukiernicze do pieczenia, Pastylki miętowe [wyroby 
cukiernicze], inne niż do celów leczniczych, Pastylki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], Pastylki [wyroby cukiernicze], 
Pianki cukrowe [wyroby cukiernicze], Polewy cukiernicze, Po-
lewy z dekstryny słodu do wyrobów cukierniczych, Pomadki 
[cukierki], Preparaty aromatyczne do cukierków, Produkty 
cukiernicze uformowane z czekolady, Przekąski składające 
się głównie z wyrobów cukierniczych, Składniki na bazie 
kakao do produktów cukierniczych, Skrystalizowany cukier 
kamienny, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów me-
dycznych), Słodycze [cukierki], Smakowe wyroby cukiernicze 
na bazie cukru, Tabletki [wyroby cukiernicze], Trufle (rumo-
we) [wyroby cukiernicze], Trufle [wyroby cukiernicze], Wiórki 
do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, Wyroby 
cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), Wyroby 
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cu-
kiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, 
Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze 
o niskiej zawartości węglowodanów, Wyroby cukiernicze 
o smaku czekoladowym, Nielecznicze wyroby cukiernicze 
o smaku miętowym, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby cu-
kiernicze w kształcie tabliczek, Wyroby cukiernicze w pole-
wie cukrowej, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, 
Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby cukiernicze z mąki, 
Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukierni-
cze z nadzieniem zawierającym wino, Wyroby cukiernicze 
z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze 
z płynnym nadzieniem alkoholowym, Wyroby cukiernicze 
z sezamu, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby 
cukiernicze zawierające galaretkę, Zefir [wyroby cukierni-
cze], Żelki [wyroby cukiernicze], Ziołowo-miodowe pastylki 
do ssania [wyrób cukierniczy], 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych.

(210) 550968 (220) 2023 01 02
(731) KULIŃSKI PIOTR, Pajęczno
(540) (znak słowny)
(540) WEBIKO
(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ra-
mach kontraktu franczyzowego, Usługi franczyzowe zwią-
zane z pomocą dla firm, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 

przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi dorad-
cze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Marketing 
internetowy, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, Optymalizacja 
stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, Promowanie projektów innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności In-
ternetu, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich 
przez Internet, Rozpowszechnianie reklam poprzez Inter-
net, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie muzyki 
innych poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednic-
twem witryn internetowych, Promowanie dzieł sztuki innych 
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednic-
twem strony internetowej, Udostępnianie miejsca na stro-
nach internetowych na reklamę towarów i usług, Usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośred-
nictwem Internetu, Usługi marketingowe w dziedzinie opty-
malizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingo-
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem 
Internetu i innych mediów, Wynajem powierzchni reklamo-
wej na stronach internetowych, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach 
internetowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, Administrowanie konkursami w celach rekla-
mowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w In-
ternecie, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, 
Przygotowywanie publikacji reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych online, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, Usługi reklamowe i marketingowe online, 42 Hosting 
i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony inter-
netowe, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting 
portali internetowych, Hosting spersonalizowanych stron 
internetowych, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymy-
wanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Projek-
towanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron 
internetowych, Hosting elektronicznych przestrzeni pamię-
ciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, 
Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego 
przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, Aktualizowanie 
stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron 
głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowy-
wanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami 
internetowymi, Projektowanie stron internetowych w celach 
reklamowych, Projektowanie portali sieciowych, Zarządza-
nie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich.

(210) 550974 (220) 2023 01 03
(731) MAKUCH PIOTR, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) Fiti Żul
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 550981 (220) 2023 01 03
(731) WEJHER PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T GYM Twój klub fitness

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Fitness kluby, Prowadzenie zajęć fitness, 
Usługi fitness klubów, Sport i fitness, Usługi klubów zdrowia 
[fitness], Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi szko-
leniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi trenerskie w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwi-
czeń fizycznych [fitness], Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów spraw-
ności fizycznej [fitness klub], Doradztwo w zakresie spraw-
ności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, 
Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Instruktaż 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Kultura fizyczna, Kursy szko-
leniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, Nadzorowanie ćwiczeń fizycz-
nych, Usługi w zakresie nauczania gimnastyki, Nauka gimna-
styki, Organizacja zawodów w zakresie kulturystyki, Usługi 
siłowni, Usługi siłowni związane z kulturystyką, Usługi siłowni 
związane z treningiem siłowym, Usługi w zakresie rekreacji, 
Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, Usługi w zakresie 
szkoleń i rekreacji, Organizowanie konferencji, Organizowa-
nie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji 
dotyczących szkoleń, Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Wypożyczanie sprzętu do użytku na imprezach lekkoatle-
tycznych, Szkolenia sportowe, Szkolenia edukacyjne, Szkole-
nia personelu, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia 
dla dorosłych, Edukacja sportowa, Gimnastyka (Instrukcje -), 
Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, Instruktaż w zakresie 
gimnastyki, Lekcje gimnastyki, Nauka pilatesu, Obozy spor-
towe, Obozy sportowe (Organizowanie -), Obsługa obiektów 
sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organi-
zowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowa-
nie imprez sportowych, Organizowanie maratonów, Organi-
zowanie konkursów sportowych, Organizowanie lokalnych 
wydarzeń sportowych, Świadczenie usług edukacyjnych 
związanych ze sprawnością fizyczną, Świadczenie usług edu-
kacyjnych związanych z ćwiczeniami, Szkolenia w zakresie 
zajęć sportowych, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętów gim-
nastycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów 
sportowych, Usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], Usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi klubów 
zdrowia i sal gimnastycznych, Usługi sportowe.

(210) 550988 (220) 2023 01 03
(731) GRADOŃ LEON, Warszawa; CZELEJ KAMIL, Lubień; 

ĆWIEKA KAROL, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H2 HIPER

(531) 26.03.23, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Paliwa i materiały oświe-
tleniowe, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Ener-
gia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia 
elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Biopaliwa, Alko-
hol [paliwo], Gaz syntetyczny [paliwo], Gaz ziemny, Gazy 
do użytku jako paliwo, Gazy palne, Mieszaniny gazów (pa-
liwo), Paliwa, Paliwa gazowe, Paliwa kopalne, Paliwa na ba-
zie alkoholu, Paliwa na bazie węgla, Paliwa płynne, Paliwa 
samochodowe, Paliwa stałe, Paliwa stałe otrzymane sztucz-
nie, Paliwa węglowodorowe otrzymywane ze smoły, Paliwa 
węglowodorowe, Paliwa wyrabiane z węgla antracytowego 
i koksu, Paliwa ze źródeł biologicznych, Paliwo, Paliwo do po-
jazdów mechanicznych, Paliwo do statków, Paliwo do stat-
ków powietrznych, Paliwo gazowe, Paliwo metanolowe, 
Paliwo lotnicze, Paliwo na bazie alkoholu, Paliwo wodorowe, 
Paliwo z biomasy, Pastylki paliwowe, Alkohol etylowy [pa-
liwo], Biodiesel, Gaz wysypiskowy, Paliwa z etanolu, Paliwo 
będące biometanem, Węgiel drzewny pochodzenia roślin-
nego, Butan do użytku jako paliwo, Gaz płynny, Gaz propa-
nowy sprzedawany w butlach do użytku w palnikach, Gaz 
skroplony, Gaz węglowodorowy skroplony za pomocą tlenu 
do użytku w palnikach, Gaz węglowy, Gaz ziemny skroplony, 
Gazy do ogrzewania, Gazy do oświetlania, Gazy skroplone 
do pojazdów z silnikiem napędowym, Gazy płynne do sto-
sowania w pojazdach mechanicznych, Gazy płynne do sto-
sowania do celów domowych, Gazy w formie stałej [paliwo], 
Granulki skompresowanego włókna wytwarzane z roślin 
do użytku jako paliwo, LPG do celów przemysłowych, Paliwo 
benzenowe, Paliwo butanowe, Sprężony gaz ziemny.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 550989 (220) 2023 01 03
(731) GRADOŃ LEON, Warszawa; CZELEJ KAMIL, Lubień; 

ĆWIEKA KAROL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIPERH2

(531) 26.03.23, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Paliwa i materiały oświe-
tleniowe, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Ener-
gia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia 
elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Biopaliwa, Alko-
hol [paliwo], Gaz syntetyczny [paliwo], Gaz ziemny, Gazy 
do użytku jako paliwo, Gazy palne, Mieszaniny gazów (pa-
liwo), Paliwa, Paliwa gazowe, Paliwa kopalne, Paliwa na ba-
zie alkoholu, Paliwa na bazie węgla, Paliwa płynne, Paliwa 
samochodowe, Paliwa stałe, Paliwa stałe otrzymane sztucz-
nie, Paliwa węglowodorowe otrzymywane ze smoły, Paliwa 
węglowodorowe, Paliwa wyrabiane z węgla antracytowego 
i koksu, Paliwa ze źródeł biologicznych, Paliwo, Paliwo do po-
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jazdów mechanicznych, Paliwo do statków, Paliwo do stat-
ków powietrznych, Paliwo gazowe, Paliwo metanolowe, 
Paliwo lotnicze, Paliwo na bazie alkoholu, Paliwo wodorowe, 
Paliwo z biomasy, Pastylki paliwowe, Alkohol etylowy [pa-
liwo], Biodiesel, Gaz wysypiskowy, Paliwa z etanolu, Paliwo 
będące biometanem, Węgiel drzewny pochodzenia roślin-
nego, Butan do użytku jako paliwo, Gaz płynny, Gaz propa-
nowy sprzedawany w butlach do użytku w palnikach, Gaz 
skroplony, Gaz węglowodorowy skroplony za pomocą tlenu 
do użytku w palnikach, Gaz węglowy, Gaz ziemny skroplony, 
Gazy do ogrzewania, Gazy do oświetlania, Gazy skroplone 
do pojazdów z silnikiem napędowym, Gazy płynne do sto-
sowania w pojazdach mechanicznych, Gazy płynne do sto-
sowania do celów domowych, Gazy w formie stałej [paliwo], 
Granulki skompresowanego włókna wytwarzane z roślin 
do użytku jako paliwo, LPG do celów przemysłowych, Paliwo 
benzenowe, Paliwo butanowe, Sprężony gaz ziemny.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 550991 (220) 2023 01 03
(731) WOŹNIAK MICHAŁ, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R4VE

(531) 02.01.01, 16.01.14, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 34 Artykuły do użytku z tytoniem, Tytoń i pro-
dukty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Waporyzato-
ry osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny 
do nich, Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napeł-
niania wkładów do elektronicznych papierosów, Aerozole 
do inhalowania i substancje nośne do nich, do zastosowania 
w fajkach wodnych, Atomizery do papierosów elektronicz-
nych, Elektroniczne ładowalne papierośnice, Cygara elektro-
niczne, Ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papiero-
sach, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Papierosy 
elektroniczne, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glicerynę roślinną, Płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aroma-
ty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, Środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, 
Urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Urzą-
dzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających 
nikotynę, Kartridże do papierosów elektronicznych, Karto-
mizery do papierosów elektronicznych, Inhalatory do stoso-
wania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, Naboje 
do kartridżów do papierosów elektronicznych, Aromaty 
do tytoniu, Snus bez tytoniu, Snus, Snus z tytoniem, Beztyto-
niowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medycz-
nego], Substytuty tytoniu, Tytoń luzem, do zwijania i do fa-
jek, Bibułki papierosowe.

(210) 550992 (220) 2023 01 03
(731) KŁODA JUSTYNA JOTKA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JotKa

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
stępującymi produktami: przenośne lampiony papierowe, 
wolnostojące papierowe lampiony, zegary, maty węchowe 
dla psów, ozdoby do włosów w postaci opasek do zawijania 
włosów, elastyczne opaski do włosów, kokardy pasmanteryj-
ne, bransoletki z drewnianych koralików, naszyjniki, kolczyki, 
breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekora-
cyjnymi zawieszkami], maseczki ochronne, stroiki na świece, 
zabawki, koraliki do wyrobów rękodzielniczych, wyroby ar-
tystyczne wykonane z drewna, kartki okolicznościowe, por-
trety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z następującymi 
produktami: przenośne lampiony papierowe, wolnostoją-
ce papierowe lampiony, zegary, maty węchowe dla psów, 
ozdoby do włosów w postaci opasek do zawijania włosów, 
elastyczne opaski do włosów, kokardy pasmanteryjne, bran-
soletki z drewnianych koralików, naszyjniki, kolczyki, breloki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], maseczki ochronne, stroiki na świece, zabaw-
ki, koraliki do wyrobów rękodzielniczych, wyroby artystycz-
ne wykonane z drewna, kartki okolicznościowe, portrety, 
41 Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach 
edukacyjnych, 44 Usługi kosmetyczne.

(210) 550993 (220) 2023 01 03
(731) CZARNECKA IZABELA MILLENIUM, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tso Moriri Touch of nature

(531) 03.07.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Maseczki 
nawilżające, Maseczki nawilżające do skóry, Maseczki oczysz-
czające, Maseczki upiększające do twarzy, Maseczki z glinki 
do skóry, Maseczki zwężające pory stosowane jako kosme-
tyki, Oczyszczające maseczki do twarzy, Żelowe maseczki 
na oczy, Maseczki do ciała, Maseczki do ciała w kremie, Ma-
seczki do rąk do pielęgnacji skóry, Maseczki do skóry [kosme-
tyki], Maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, Maseczki do sty-
lizacji włosów, Maseczki do twarzy, Maseczki do twarzy, 
do celów toaletowych, Maseczki do twarzy i ciała, Maseczki 
do włosów, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samo-
opalające [kosmetyki], Kosmetyki dla dzieci, Baza podkłado-
wa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], 
Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, 
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty nawilżają-
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ce [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki 
blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-
-opalizujące, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmety-
ki do brwi, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu 
do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, Preparaty ko-
lagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe 
do zastosowań kosmetycznych, Kremy kosmetyczne, Kremy 
kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, 
Kremy kosmetyczne odżywcze, Baza pod makijaż, Bazy pod 
makijaż w postaci past, Chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, Fluid do makijażu, Kosmetyki do ma-
kijażu twarzy, Kremy do demakijażu, Mleczka do demakijażu, 
Płyny do demakijażu, Płyny kosmetyczne do demakijażu, Pre-
paraty do demakijażu, Preparaty do demakijażu oczu, Środki 
do demakijażu, Środki do demakijażu oczu, Żele do demaki-
jażu, Waciki nasączone środkami do demakijażu, Maści do ce-
lów kosmetycznych, Mydła toaletowe, Nielecznicze mydła 
toaletowe, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do kąpieli 
do celów kosmetycznych, Olejki do opalania do celów ko-
smetycznych, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, 
Balsamy po opalaniu, Krem do opalania, Krem do opalania 
dla niemowląt, Kremy i balsamy do opalania, Kremy po opa-
laniu [do użytku kosmetycznego], Mleczka do opalania [ko-
smetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki po opalaniu 
[kosmetyki], Preparaty do opalania, Preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji paznokci, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Balsamy 
do ust, Błyszczyk do ust, Kosmetyki do ust, Kredki do ust, Nie-
lecznicze balsamy do ust, Szminki do ust, Szminki w kremie 
do ust, Róż do ust, Pomadki do ust, Nielecznicze szampo-
ny do włosów, Suche szampony, Szampony, Szampony dla 
niemowląt, Szampony dla zwierząt domowych, Szampony 
do ciała, Szampony do włosów, Szampony do włosów dla lu-
dzi, Szampony nielecznicze, Szampony koloryzujące, Szam-
pony w kostkach, Szampony z odżywką do włosów, Szam-
pony zmiękczające, Płyny do pielęgnacji włosów, Tłuszcze 
do celów kosmetycznych, Toniki do użytku kosmetycznego, 
Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, 
Wazelina kosmetyczna, Nielecznicze produkty toaletowe, 
5 Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Preparaty farmaceu-
tyczne, Kolagen do celów medycznych, Biologiczne prepa-
raty do celów medycznych, Mieszane preparaty biologiczne 
do celów medycznych, Maści do celów farmaceutycznych, 
Maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, 
Preparaty na odmrożenia, Podłoża dla kultur bakteryjnych, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.

(210) 550997 (220) 2023 01 03
(731) WĘGOROWSKA PAULINA BIO-CLEAN P.P.U., 

Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO-CLEAN

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi czyszczenia przemysłowego, Usłu-
gi sprzątania, Czyszczenie higieniczne [budynki], Usuwanie 
azbestu, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], 40 Usuwa-
nie przemysłowych odpadów toksycznych, 41 Organizacja 
szkoleń, 42 Badania mikrobiologiczne, Badania laboratoryjne.

(210) 550998 (220) 2023 01 03
(731) PMT FORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PMT FORMA pf PMT FORMA

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z: de-
tergenty do użytku w gospodarstwie domowym, suplemen-
ty diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z: detergenty 
do użytku w gospodarstwie domowym, suplementy diety.

(210) 551000 (220) 2023 01 03
(731) JM DESIGN & PROJECT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgłobice
(540) (znak słowny)
(540) KUBUKU
(510), (511) 11 Abażury, Abażury do lamp, Abażury do źró-
deł światła, Elementy oświetleniowe, Kinkiety [osprzęt oświe-
tlenia elektrycznego], Lampy biurkowe, Lampy elektryczne, 
Lampy LED, Lampy oświetleniowe, Lampy podłogowe, Lam-
py stojące, Lampy stołowe, Lampy ścienne, Lampy (urządze-
nia oświetleniowe), Lampy wiszące, Oprawy oświetleniowe, 
Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie nastrojowe, Sufitowe 
lampy wiszące, Wyposażenie oświetleniowe, Żyrandole.

(210) 551004 (220) 2023 01 03
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vegelogy

(531) 02.09.01, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.14, 
26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 29 Hummus, Pasty warzywne, Pasty do sma-
rowania na bazie warzyw, Pasty wegetariańskie na bazie 
owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie owoców i wa-
rzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, 
Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie kukurydzy, 
Pasty na bazie marchewki, Pasty na bazie papryki, Pasty 
na bazie orzechów, Pasty przyrządzone z orzechów, Pasty 
czosnkowe, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie 
tofu, Przekąski z suszonych owoców, Przekąski na bazie ro-



Nr  ZT5/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 69

ślin strączkowych, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski 
na bazie suszonych owoców i orzechów, Przekąski na bazie 
soi, Tofu, Gotowe dania warzywne, Dania gotowe składa-
jące się głównie z tofu, Substytuty mięsa, Substytuty wę-
dlin, Substytuty mięsa mielonego, Substytuty produktów 
mięsnych, Parówki warzywne, Pulpety warzywne, Kotlety 
warzywne, Burgery warzywne, Parówki sojowe, Pulpety so-
jowe, Kotlety sojowe, Burgery sojowe, Bezmięsne gołąbki 
jako potrawa, Gotowe posiłki z zamienników produktów 
mięsnych, Gotowe posiłki składające się głównie z substy-
tutów mięsa, Substytuty produktów mlecznych na bazie 
roślin lub orzechów, w tym między innymi napoje na bazie 
soi, mleko sojowe, smakowe mleko sojowe, roślinne sub-
stytuty śmietany, jogurtu, mrożonego jogurtu, Produkty 
serowarskie, Mleko ryżowe, Mleko owsiane, Mleko sojo-
we [substytut mleka], Mleko kokosowe, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Mleko kokosowe jako napój, Mleko 
ryżowe do celów kulinarnych, Mleko ryżowe [substytut 
mleka], Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów ku-
linarnych, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje 
na bazie mleka kokosowego, Substytuty mleka, Roślinne 
substytuty mleka, Napoje na bazie owsa [substytuty mle-
ka], Substytuty serów, Substytuty jogurtów, 30 Ryż, Maka-
rony, Kasze, Makaron bezglutenowy, Makaron z ciecierzycy, 
Makaron z grochu, Makaron z soczewicy, 32 Mleko z mig-
dałów, Smakowe mleko migdałowe, Napoje na bazie ryżu, 
Napoje na bazie orzechów, Napoje na bazie owoców lub 
warzyw, Napoje bezalkoholowe, Napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, Napoje na bazie migdałów, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty 
mleka, Napoje na bazie owsa, inne niż substytuty mleka, 
Napoje na bazie kokosów, inne niż substytuty mleka, Napo-
je na bazie orzechów, inne niż substytuty mleka.

(210) 551021 (220) 2023 01 04
(731) MAKAREWICZ MARTA SZEŚCIAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 6 ścian Rock&Roll Pub

(531) 03.07.17, 22.01.15, 26.15.09, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.25, 
29.01.15

(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe.

(210) 551024 (220) 2023 01 03
(731) MENNICA ROSENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ROSENBERG GOLD AND SILVER

(531) 27.05.01, 29.01.11, 17.03.01, 17.03.02
(510), (511) 14 Bransolety, Bransolety do zegarków, Małe ze-
gary, Medale ze złota, Metale szlachetne nieprzetworzone 
lub półprzetworzone, Monety, Monety do kolekcjonowania, 
Monety ze złota, Stopy metali szlachetnych [inne niż do użyt-
ku w stomatologii], Sztabki metali szlachetnych, Sztabki 
stopu złota, Sztabki złota, Sztaby srebra, Wyroby jubilerskie 
pokryte metalami szlachetnymi, Zegarki, Złoto nieprzetwo-
rzone lub kute.

(210) 551027 (220) 2023 01 04
(731) WROBOCIEPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WROBOCIE.PL

(531) 03.07.19, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, 45 Usługi praw-
ne w dziedzinie imigracji, Usługi w zakresie przygotowywa-
nia dokumentów prawnych, Pośrednictwo w procedurach 
prawnych, Usługi prawne.

(210) 551029 (220) 2023 01 04
(731) PARTYKA ADRIAN, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vapedrop

(531) 29.01.13, 01.15.15, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.13, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.24

(510), (511) 5 Papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 9 Baterie do elektronicznych papierosów, Baterie 
do elektronicznych przyborów dla palaczy, Baterie do papie-
rosów elektronicznych, Ładowarki do elektronicznych papie-
rosów, Ładowarki do elektronicznych przyborów dla palaczy, 
Ładowarki do papierosów elektronicznych, Ładowarki USB 
do elektronicznych papierosów, Przenośne etui do ładowa-
nia papierosów elektronicznych i waporyzatorów, Baterie 
do waporyzatorów, Ładowarki do waporyzatorów, 34 Artyku-
ły do użytku z tytoniem, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym 
substytuty tytoniu), Waporyzatory osobiste i papierosy elek-
troniczne oraz aromaty i płyny do nich, Przybory dla palaczy, 
Papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, Wkłady 
zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie 
do papierosów elektronicznych, Aromaty chemiczne w pły-
nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych 
papierosów, Atomizery do papierosów elektronicznych, Bi-
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bułki papierosowe, Bloczki bibułki papierosowej, Ciekłe roz-
twory do użytku w e-papierosach, Ciekłe roztwory nikotyny 
do stosowania w e-papierosach, Etui do papierosów elektro-
nicznych, Filtry do papierosów, Papierosy (Filtry do -), Gilzy pa-
pierosowe, Kartomizery do papierosów elektronicznych, Kar-
tridże do papierosów elektronicznych, Naboje do kartridżów 
do papierosów elektronicznych, Lufki do papierosów, Papier 
na ustniki do papierosów, Elektroniczne ładowalne papiero-
śnice, Papierośnice, Papierośnice automatyczne, Papierośnice 
nie z metali szlachetnych, Papierośnice wykonane z metali 
szlachetnych, Papierośnice z metali szlachetnych, Papierosy, 
cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, Papierosy 
elektroniczne, Pudełka na papierosy elektroniczne, Papierosy 
kretek do celów innych niż medyczne, Płyn do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol 
propylenowy, Papierowe ustniki papierosowe z filtrami, Płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, Pojemniki na zapalniczki do papierosów, 
Pojemniki, nie z metalu szlachetnego, na zapalniczki do papie-
rosów, Pojemniki z metalu szlachetnego na zapalniczki do pa-
pierosów, Przyrządy do obcinania papierosów, Pudełka na pa-
pierosy, Smoła tytoniowa do użytku w papierosach elektro-
nicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach 
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzują-
ce do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące, 
inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tyto-
niu, Uchwyty do papierosów elektronicznych, Ustniki do pa-
pierosów, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustne-
go, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Zapalniczki 
do papierosów, Zapalniczki do papierosów nieprzeznaczone 
do pojazdów lądowych, Zapalniczki do papierosów z metalu 
szlachetnego, Zapalniczki do papierosów, nie z metali szla-
chetnych, Zestaw do skręcania papierosów, Zestawy do pale-
nia papierosów elektronicznych.

(210) 551031 (220) 2023 01 04
(731) CZARNECKA IZABELA MILLENIUM, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tso Moriri Touch of nature

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 03.07.16
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznico-
we, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Maseczki do ciała, Ma-
seczki do ciała w kremie, Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, 
Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki do stóp do pielęgna-
cji skóry, Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do twarzy, 
Maseczki do twarzy, do celów toaletowych, Maseczki do twa-
rzy i ciała, Maseczki do włosów, Maseczki nawilżające, Ma-
seczki nawilżające do skóry, Maseczki oczyszczające, Maseczki 
upiększające do twarzy, Maseczki zwężające pory stosowa-
ne jako kosmetyki, Maseczki z glinki do skóry, Oczyszczające 
maseczki do twarzy, Żelowe maseczki na oczy, Kosmetyki, 
Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Kolagen hy-

drolizowany do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, 
Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy 
kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kre-
my kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, 
Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy 
kosmetyczne odżywcze, Kremy nawilżające do użytku ko-
smetycznego, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetyczne-
go], Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Baza pod 
makijaż, Bazy pod makijaż w postaci past, Chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, Fluid do makijażu, 
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu, 
Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do maki-
jażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kreda do makija-
żu, Kredki do makijażu, Kredki do makijażu oczu, Makijaż 
do podwajania powiek, Makijaż (Preparaty do -), Makijaż 
(Puder do -), Makijaż wielofunkcyjny, Podkład do makijażu, 
Podkłady do makijażu, Preparaty do makijażu twarzy i ciała, 
Produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, 
Produkty do makijażu do twarzy i ciała, Puder do makijażu, 
Puder sypki do makijażu, Spraye do utrwalania makijażu, 
Środki do makijażu oczu, Środki do usuwania makijażu, Ze-
stawy do makijażu, Kremy do demakijażu, Mleczka do de-
makijażu, Mleczko do demakijażu, Patyczki bawełniane nasą-
czone preparatami do demakijażu, Płyny do demakijażu, Płyny 
kosmetyczne do demakijażu, Preparaty do demakijażu, Prepa-
raty do demakijażu oczu, Środki do demakijażu, Środki do de-
makijażu oczu, Waciki nasączone środkami do demakijażu, 
Żele do demakijażu, Maści do celów kosmetycznych, Nielecz-
nicze mydła toaletowe, Mydła toaletowe, Olejki do opalania 
do celów kosmetycznych, Olejki do kąpieli do celów kosme-
tycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Balsamy do opa-
lania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy po opalaniu, 
Kosmetyczne emulsje do opalania, Krem do opalania, Krem 
do opalania dla niemowląt, Kremy do opalania, Kremy do opa-
lania skóry, Kremy i balsamy do opalania, Mleczka do opala-
nia [kosmetyki], Mleczko do opalania, Mleczko po opalaniu, 
Olejki do nawilżania skóry po opalaniu, Olejki do opalania, 
Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosme-
tyki], Preparaty do opalania, Preparaty do opalania w sprayu 
z filtrem przeciwsłonecznym, Żele po opalaniu [kosmetyki], 
Żele do opalania, Środki nawilżające po opalaniu, Preparaty 
do sztucznego opalania, Preparaty po opalaniu, do celów ko-
smetycznych, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznok-
ci, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do pielęgnacji paznokci, Pomady do włosów, Pomady do ce-
lów kosmetycznych, Pomadki do ust, Szminki do ust, Szminki 
w kremie do ust, Nielecznicze szampony do włosów, Płukanki 
do włosów [szampon z odżywką], Suche szampony, Szampon 
do włosów, Szampon w piance dla niemowląt, Szampony, 
Szampony dla niemowląt, Płyny do pielęgnacji włosów, Tłusz-
cze do celów kosmetycznych, Toniki do użytku kosmetyczne-
go, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twa-
rzy, Wazelina kosmetyczna, Nielecznicze produkty toaletowe, 
5 Preparaty farmaceutyczne, Eliksiry [preparaty farmaceu-
tyczne], Kolagen do celów medycznych, Biologiczne prepa-
raty do celów medycznych, Mieszane preparaty biologiczne 
do celów medycznych, Maści do celów farmaceutycznych, 
Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farma-
ceutycznych, Maść przeciw odmrożeniom do użytku farma-
ceutycznego, Preparaty na odmrożenia, Podłoża dla kultur 
bakteryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.

(210) 551033 (220) 2023 01 04
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 551034 (220) 2023 01 04
(731) PISKOREK ANDRZEJ, Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Barszcz CZERWONY Piskorek

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy, 
zupa barszcz czerwony, Zupy na bazie kiszonego buraka, 
Zupy na bazie kiszonego buraka czerwonego, koncentraty 
do sporządzania zup.

(210) 551035 (220) 2023 01 04
(731) PISKOREK ANDRZEJ, Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUR Piskorek

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy, 
Żury, Żurki, Zupy na bazie mąki, Zupy na bazie zakwasu 
z mąki żytniej, Zupy na bazie zakwasu z mąki pszennej, 
koncentraty do sporządzania zup, 30 Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Drożdże i zaczyny, Produkty zbożowe, Po-
trawy na bazie mąki.

(210) 551037 (220) 2023 01 04
(731) PISKOREK ANDRZEJ, Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chrzanówka Piskorek

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy na ba-
zie chrzanu, Zupy z dodatkiem chrzanu, Zupy na bazie za-
kwasu pszennego, Zupy na bazie zakwasu żytniego, koncen-
traty do sporządzania zup.

(210) 551038 (220) 2023 01 04
(731) PISKOREK ANDRZEJ, Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARSZCZ BIAŁY Piskorek
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(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy, Barsz-
cze, Barszcze Białe, Zupy na bazie mąki, Zupy na bazie zakwa-
su z mąki żytniej, Zupy na bazie zakwasu z mąki pszennej, 
koncentraty do sporządzania zup, 30 Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Drożdże i zaczyny, Potrawy na bazie mąki, 
Produkty zbożowe.

(210) 551039 (220) 2023 01 04
(731) CHODACZ MATEUSZ, Białystok;  

RUBIN WOJCIECH, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIECIOWISKO

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe w zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketin-
giem i biznesem.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 551041 (220) 2023 01 04
(731) CANTILLANA-VALENCIA SERGIO NUTRIBODY, 

Pręgowo
(540) (znak słowny)
(540) NUTRIBODY
(510), (511) 5 Suplementy diety dla sportowców.

(210) 551042 (220) 2023 01 04
(731) CANTILLANA-VALENCIA SERGIO AMBERPHARM, 

Pręgowo
(540) (znak słowny)
(540) AMBERPHARM
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 551050 (220) 2023 01 04
(731) TUSZYŃSKA MAGDALENA, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONE SPA produkty naturalne

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.05, 26.01.15, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 3 Środki toaletowe.

(210) 551051 (220) 2023 01 04
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ALTO BARRICA

(531) 04.05.15, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Wino.

(210) 551052 (220) 2023 01 04
(731) PIĘTAK MICHAŁ CREATYWNIPRO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MrMichaelFit Life Boost Coach

(531) 02.03.02, 02.03.04, 02.03.16, 24.09.02, 26.01.14, 27.05.01, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych.

(210) 551057 (220) 2023 01 05
(731) INSTYTUT ZDROWIA SOFRA IM. EWY 

I SOBIESŁAWA ZASADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielno

(540) (znak słowny)
(540) SOFRA DIETA BAŁTYCKA
(510), (511) 41 Świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z dietą, 43 Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, Hotele, Pensjonaty, Tymczasowe zakwa-
terowanie, Usługi hotelowe, 44 Opieka zdrowotna, Ośrodki 
zdrowia, Usługi rekonwalescencyjne, Usługi kuracji uzdrowi-
skowych, Usługi medycyny alternatywnej, Opieka zdrowot-
na związana z głodówką, Usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, Usługi w zakresie planowania diety 
odchudzającej, Planowanie i nadzorowanie diety, Doradz-
two w zakresie diety i odżywiania się, Usługi sanatoriów.

(210) 551059 (220) 2023 01 05
(731) PAZDAN MATEUSZ, OPOLE
(540) (znak słowny)
(540) NATHALIEN
(510), (511) 9 Nagrania muzyczne, Muzyczne nagrania wi-
deo, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Nagrania muzyczne 
w postaci płyt, Nagrania muzyczne w formie dysków, Mu-
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zyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z Internetu, Nagrania multimedialne, Nagrane 
płyty kompaktowe z muzyką, 25 Bandany na szyję, Bezrę-
kawniki, Bielizna osobista, Biustonosze, Buty, Buty sznuro-
wane, Chusty, Czapki jako nakrycia głowy, Fulary (apaszki), 
Garnitury, Getry, Gorsety jako bielizna, Kamizelki, Kapelusze, 
Kąpielowe kostiumy, Kąpielowe płaszcze, Koszule, Legginsy, 
Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Paski jako odzież, 
Piżamy, Podwiązki, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki z jed-
nym palcem, Skarpetki, Spódnice, Staniki, Sukienki, Swetry, 
Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Trykoty jako ubrania, T-shirty, 
41 Produkcja muzyczna, Muzyczne usługi wydawnicze, Pro-
dukcja koncertów muzycznych, Wykonywanie programów 
muzycznych, Obsługa koncertów muzycznych, Organizo-
wanie imprez muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, 
Występy muzyczne i piosenkarskie, Koncerty muzyczne 
na żywo, Produkcja muzycznych filmów wideo, Usługi roz-
rywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną, Pro-
dukcja dzieł muzycznych w studio nagrań, Muzyczne wido-
wiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych 
do występów, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w za-
kresie nagrywania muzyki.

(210) 551070 (220) 2023 01 05
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROCTOCALM
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Ko-
smetyki w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych, 
Peelingi do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Ma-
seczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Pre-
paraty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toa-
letowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym 
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, 
Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy 
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty 
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochod-
ne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutycz-
ne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Chirurgiczne opatrunki 
gipsowe, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostycz-
na do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 

Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do ce-
lów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki 
do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 551071 (220) 2023 01 05
(731) CENTERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ‚+ CenterMed

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.04, 24.13.25, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo i pomoc w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji i zarządzania placówkami medycznymi, Zarządzanie 
profesjonalne działalnością gospodarczą w zakresie usług 
medycznych, Franszyza w zakresie prowadzenia placówek 
medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towa-
rów takich jak: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Medyczne preparaty 
i materiały diagnostyczne, Aparaty, urządzenia i instrumen-
ty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy, Urządzenia 
do diagnostyki, badania i kontroli medycznej, Urządzenia 
do masażu, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilita-
cji, Urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do lecze-
nia ran, Urządzenia do obrazowania medycznego, Sztuczne 
organy i implanty, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
konferencji, kongresów, sympozjów, Działalność edukacyjna 
w zakresie medycyny, Usługi klubów zdrowia w zakresie po-
prawiania kondycji, 44 Usługi w zakresie podstawowej i spe-
cjalistycznej opieki medycznej, Analizy medyczne i badania 
diagnostyczne, Badania bakteriologiczne, Rehabilitacja, 
Fizjoterapia i fizykoterapia, Stomatologia i protetyka, Usługi 
pielęgniarskie i położnicze, Prowadzenie hospicjów, klinik 
medycznych, lecznic, sanatoriów, szpitali, uzdrowisk domów 
opieki dla osób w podeszłym wieku, domów opieki dla osób 
niepełnosprawnych, Poradnictwo psychologiczne, Usługi 
optyczne, Usługi w zakresie chirurgii plastycznej, Usługi za-
płodnienia metodą in vitro, Rehabilitacja dla osób maltreto-
wanych, Salony fryzjerskie i kosmetyczne.

(210) 551072 (220) 2023 01 04
(731) STANISZEWSKA-GRUDZIŃSKA EWELINA KRESKA, 

Sobótka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĘŻAŃSKI

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 30 Ketchup, Majonez, Musztarda, Sosy, Tarty 
i ciasteczka, Herbata, Czekolada, Kawa, Miód, Cukierki, Sól, 
Zioła konserwowane [przyprawy], Wyroby cukiernicze, Żel-
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ki, Słodycze owocowe, Słodycze [cukierki], Słodycze nie-
lecznicze, Ciasteczka, Ocet, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z zabawkami, Usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakre-
sie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżo-
wych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akceso-
riów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napoja-
mi bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami bezalkoholowymi.

(210) 551073 (220) 2023 01 04
(731) STANISZEWSKA-GRUDZIŃSKA EWELINA KRESKA, 

Sobótka
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.14, 03.01.24, 03.01.26
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze zło-
ta, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Medale, Zawieszki 
[biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, Akcesoria do biżuterii, 
Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżuteria wykonana z me-
tali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Brelocz-
ki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria 
do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do celów ozdobnych 
z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, Kasetki na biżu-
terię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i breloczki oraz zawiesz-
ki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki [biżuteria], Meda-
liony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalowe do noszenia 
[metale szlachetne], Osobiste ozdoby z metali szlachetnych, 
Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, Ozdoby [biżuteria], 
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścienie 
(ozdoby), Pierścionki [biżuteria], Posągi i figurki wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, Pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, Spinki do mankietów i krawatów, Sygnety, Szpil-
ki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Wpinki do klapy 
[biżuteria], Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Zapięcia 
do biżuterii, 25 Bielizna, Czapki [nakrycia głowy], Odzież, 
Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, 
Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, 
Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież wodoodporna, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 28 Gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, Maskotki, Zabawki, Zabawki pluszowe.

(210) 551074 (220) 2023 01 05
(731) FUNDACJA PROSUM, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA PROSUM

(531) 02.01.01, 02.01.23, 02.01.30, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Badania w dziedzinie psychologii, 44 Badania 
psychologiczne, Badanie osobowości do celów psycholo-
gicznych, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psycho-
logiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, 
Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne 
dla personelu, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie 
ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych, Psychoterapia, Psychoterapia ho-
listyczna, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Udzie-
lanie informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy psy-
chologicznej, Usługi psychologów, Usługi psychoterapeuty, 
Usługi psychoterapeutyczne, Usługi w zakresie ocen i badań 
psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii pracy.

(210) 551075 (220) 2023 01 04
(731) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS Apartamenty Snu

(531) 27.05.01, 27.05.22, 21.01.07, 01.07.06, 01.01.05, 01.01.09, 
03.07.19, 29.01.04

(510), (511) 36 Wynajem zakwaterowania (mieszkania), 
43 Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 551077 (220) 2023 01 05
(731) PICYK PIOTR, Kicin
(540) (znak słowny)
(540) Razydonia
(510), (511) 31 Psy, 44 Hodowla zwierząt.

(210) 551078 (220) 2023 01 04
 (310) T202251760 (320) 2022 09 07 (330) FI
(731) Orion Corporation, Espoo, FI
(540) (znak słowny)
(540) BECFORION
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, 10 Sprzęt medyczny.
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(210) 551079 (220) 2023 01 05
(731) KOTARBA KRZYSZTOF, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRINOR

(531) 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 6 Materiały konstrukcyjne metalowe, materiały 
budowlane metalowe, zbiorniki metalowe, rury i rurki meta-
lowe, profile i kształtki metalowe, pręty metalowe, klamry me-
talowe, zaciski metalowe, wsporniki metalowe, mocowania 
metalowe, metalowe włazy i pokrywy do włazów, schody me-
talowe, barierki metalowe, balustrady metalowe, ogrodzenia 
i panele ogrodzeniowe metalowe, drobne wyroby metalowe, 
Blachy i arkusze metalowe przeznaczone dla celów budowla-
nych, 17 Materiały i tkaniny izolacyjne, maty izolacyjne, maty 
termoizolacyjne, maty hydroizolacyjne, arkusze i płyty izola-
cyjne, taśmy i listwy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, folie 
izolacyjne, substancje do izolacji przeciwwilgociowych bu-
dynków, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izola-
cje z funkcją uszczelniania do ochrony przed hałasem, izolacje 
z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem, materiały 
izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, folia poliureta-
nowa do użytku jako izolacja budowlana, materiały uszczel-
niające, pierścienie i membrany uszczelniające niemetalowe, 
masy uszczelniające, 19 Materiały budowlane niemetalowe, 
konstrukcje niemetalowe, belki niemetalowe, kątowniki i inne 
kształtowniki niemetalowe, profile niemetalowe dla budow-
nictwa, listwy niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 
niemetalowe dystanse i podkładki dla budownictwa, siatki 
niemetalowe dla budownictwa, taśmy niemetalowe dla bu-
downictwa, płyty z PCV i bitumiczne, płyty wiórowo cemen-
towe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe 
konstrukcje zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża i wieńce 
niemetalowe, Stropy i sufity niemetalowe, dachy niemetalo-
we, stemple budowlane niemetalowe, budowlane elemen-
ty wykończeniowe z tworzyw sztucznych, Kształtki, profile, 
kształtowniki i listwy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 
Obudowy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, Drzwi, 
skrzydła drzwiowe, ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe, 
płyty drzwiowe, okna i okiennice z tworzyw sztucznych, Para-
pety z tworzyw sztucznych, Boazeria, deski podłogowe, pod-
łogowe płyty parkietowe, parkiety, panele podłogowe i ścien-
ne z tworzyw sztucznych, Cokoły, listwy maskujące, listwy wy-
kończeniowe i listwy przypodłogowe z tworzyw sztucznych.

(210) 551088 (220) 2023 01 05
(731) STOWARZYSZENIE PARASOL PRAWNY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Parasol Prawny
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Dostarczanie informacji praw-
nych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawny-
mi, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie 
nieruchomości, Doradztwo prawne związane z prawami 
własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane 
z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami, Do-
radztwo prawne związane z mapowaniem patentów, Kom-
pilacja informacji prawnych, Porady prawne i zastępstwo 
procesowe, Organizowanie świadczenia usług prawnych, 
Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne w za-

kresie franchisingu, Pośrednictwo w procedurach prawnych, 
Mediacja [usługi prawne], Doradztwo w zakresie aspektów 
prawnych franszyzy, Doradztwo prawne w zakresie odpo-
wiedzi na ogłoszenia przetargowe.

(210) 551091 (220) 2023 01 05
(731) ŁAPIŃSKI ROBERT IDEA AHEAD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIXEL GRY I POPKULTURA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, 16 Czasopisma 
komputerowe, Czasopisma branżowe, Czasopisma [perio-
dyki], Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe.

(210) 551099 (220) 2023 01 06
(731) SHOPUJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Robakowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAVCASE

(531) 02.09.01, 19.03.05, 27.05.01
(510), (511) 9 Etui na smartfony, Etui na smartfony zawiera-
jące klawiaturę, Etui na telefony komórkowe, Etui na przeno-
śne odtwarzacze mediów, Etui na okulary, Etui na urządzenia 
do magazynowania danych, Etui na urządzenia do przecho-
wywania muzyki, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Etui 
z klapką do telefonów komórkowych, Okulary (Etui na -), 
Przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych 
i waporyzatorów, Skórzane etui na tablety, Skórzane etui 
na telefony komórkowe, 14 Breloki do kluczy [kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloki do klu-
czy z imitacji skóry, Breloki do kluczy ze skóry, Kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, Kamienie szlachetne, perły, 
metale szlachetne i ich imitacje, Wyroby biżuteryjne, Wyroby 
jubilerskie, Biżuteria, Wyroby jubilerskie [biżuteria].

(210) 551102 (220) 2023 01 07
(731) KNYSAK MAGDA MAGRENO, Moczyły
(540) (znak słowny)
(540) MAGRENO
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, Rośliny i ich świeże produkty, Kukurydza, Nie-
przetworzone produkty leśne, Nieprzetworzone produkty 
ogrodnicze, Produkty rolne (nieprzetworzone), Rośliny, Suro-
we i nieprzetworzone produkty leśne, Surowe i nieprzetwo-
rzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone pro-
dukty rolne, Surowe produkty leśne, Surowe produkty rolne, 
Surowe produkty ogrodnicze.

(210) 551106 (220) 2023 01 07
(731) ŚLEDŹ JAKUB GOSPODARSTWO ROLNE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Winnica Materia
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 551110 (220) 2023 01 08
(731) GREGOWSKI KAROL SPORTSWEARE.PL, Osiny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sports WeAre

(531) 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa.

(210) 551114 (220) 2023 01 04
(731) INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOUNG DESIGN

(531) 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów, Organizacja wy-
staw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych.

(210) 551116 (220) 2023 01 09
(731) MASZNER MIKOŁAJ, Złotniki
(540) (znak słowny)
(540) GOTEM
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z: 
obuwiem, odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z: 
obuwiem, odzieżą.

(210) 551122 (220) 2023 01 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APOC CHOPIN AIRPORT

(531) 18.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bile-
ty dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periody-
ki], Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług 
lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe 
odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, For-

mularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Kalen-
darze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały 
drukowane, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane 
materiały reklamowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Drukowane materiały wizerunkowe, Drukowane publikacje, 
Czasopisma i biuletyny, Formularze [blankiety, druki], Druko-
wane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub 
tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawo wo-reklamowe, 
Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska 
wystawowe, 35 Akcje promocyjne, Usługi marketingowe, 
reklamowe i promocyjne, Tworzenie materiałów marketin-
gowych, reklamowych i promocyjnych, Kampanie reklamo-
we, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Bada-
nia rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i postaw 
w celach marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne, 
rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje wizerunkowe i pro-
mocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organizacji pokazów 
i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Promo-
cja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalotni-
czych, System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem po-
wierzchni reklamowych, Reklama w Internecie i intranecie, 
Wynajem powierzchni pod punkt wystawienniczy materia-
łów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron inter-
netowych, Sprzedaż paliwa, Imprezy promocyjne, 36 Admi-
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzania 
nieruchomościami związanymi z lotnictwem, Zarządzanie 
infrastrukturą lotniskową i okołolotniskową, Inwestycje w in-
frastrukturę lotniskową i okołolotniskową, Udostępnienie 
powierzchni do przeprowadzania badań marketingowych, 
Usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty), Wynajem 
powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, gastrono-
miczne i, Usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk recep-
cyjnych i standów, Usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem 
powierzchni biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów i infra-
struktury lotniskowej, Instalacja systemów komputerowych, 
Konserwacja i naprawy obiektów i infrastruktury lotniskowej, 
Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni samochodowej, 
Usługi warsztatu samochodowego, Usługi wodno-kanali-
zacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne 
i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie fak-
sów, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji 
w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, 
Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 39 Usługi 
parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg do-
jazdowych lotniska, Usługi terminalowe i pasażerskie, Trans-
port po płycie lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli 
bezpieczeństwa i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasa-
żera VIP, Wynajem powierzchni magazynowej, Dystrybucja 
czasopism, Wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wy-
najem wózków bagażowych, Udostępnianie infrastruktury 
lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrz-
nych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia 
pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzę-
tu i pojazdów służących do wykonywania czynności obsługi 
naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladza-
nia statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odpra-
wy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostęp-
nianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parko-
wania samolotów w hangarach, Udostępnianie pomostów 
pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków 
powietrznych w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, 
Przewóz towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa 
pasażersko-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźników 
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lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, Usługa przechowywa-
nia bagażu, 41 Organizacja konferencji prasowych, Imprezy 
okolicznościowe, Imprezy firmowe i spotkania biznesowe, 
Szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych 
na lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne, Szkolenia lot-
niskowe, Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP, Szkolenia 
ochrony lotnictwa cywilnego, Szkolenia w zakresie przepi-
sów ochrony przeciw pożarowej i procedur postępowania 
alarmowego, Szkolenia ratowników lotniskowej straży po-
żarnej, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym 
on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem 
obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowa-
nia i fotografowania, 42 Nadzór techniczny nad obiektami 
lotniczymi, Usługi programowania i tworzenia aplikacji, Ho-
stingi stron internetowych, Instalacja programów kompu-
terowych, 43 Usługi gastronomiczne na lotnisku, Wynajem 
pomieszczeń szkoleniowych i konferencyjnych, Wynajem 
powierzchni pod wystawy i ekspozycje, Udostępnianie po-
mieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi 
medyczne, 45 Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w za-
kresie bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, 
asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmio-
tów w biurze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek 
i dostępów, Usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa stat-
ków powietrznych, Wynajem urządzeń ochrony osób, sprzę-
tu i bagaży, Lotniskowa straż pożarna, Udzielanie licencji 
na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów.

(210) 551123 (220) 2023 01 05
(731) LECHOCIŃSKA KAROLINA DIESEL SYSTEM, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E60 CLUB POLAND

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.22
(510), (511) 12 Pojazdy, Skutery [pojazdy], Pojazdy kołowe, 
Pojazdy samozaładowcze, Pojazdy mechaniczne, Pojazdy 
handlowe, Pojazdy patrolujące, Pojazdy terenowe, Pojazdy 
lądowe, Koła pojazdów, Kierownice pojazdów, Nadwozia po-
jazdów, Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria do po-
jazdów lądowych, Amortyzatory pneumatyczne do amorty-
zowania kabin kierowcy, Amortyzatory stanowiące części za-
wieszeń pojazdów, Amortyzatory zawieszenia do pojazdów, 
Amortyzatory zawieszenia do samochodów, 38 Transmisja 
treści multimedialnych przez Internet, Zapewnianie dostę-
pu do treści multimedialnych online, Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Transmisja wiadomo-
ści, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do treści audio za pośrednictwem Internetu, Transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Inter-
netu, Nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu, Transmisja treści wideo za po-
średnictwem sieci cyfrowych, Interaktywne przesyłanie tre-
ści wideo przez sieci cyfrowe, Fora [pokoje rozmów] dla ser-
wisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów 
[chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, Usługi 
pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościo-

wych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, Forum dyskusyjne (Udostępnianie Internetu dla - ), 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Usługi 
chat roomów, Obsługa chat roomów, Usługi chatroomów, 
Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez 
wysyłanie wiadomości tekstowych, Zapewnianie dostępu 
do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapew-
nienie dostępu do grup dyskusyjnych w mediach społecz-
nościowych, Zapewnianie dostępu do internetowych grup 
dyskusyjnych z zakresu motoryzacji, Zapewnianie dostępu 
do treści z zakresu motoryzacji.

(210) 551125 (220) 2023 01 05
(731) BIALPAK CHOROMAŃSKI, LESZCZYŃSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) Bialpak
(510), (511) 16 Folia, Folia z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folia 
wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, Folia przy-
lepna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia samoprzylegają-
ca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Nawija-
na na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania urzą-
dzeń elektronicznych, Nawijana na rolkę folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, 
Nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowa-
nia żywności, Taśma klejąca, Folia spożywcza, Folia z octanu 
celulozy do zawijania, Taśma klejąca pakowa papierowa, 
Worki na śmieci, Worki z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Worki z tworzyw sztucznych na śmieci, Winylowe worki 
na śmieci do użytku domowego, Worki na śmieci z tworzyw 
sztucznych [do użytku domowego], Uniwersalne woreczki 
z tworzyw sztucznych, Torebki do pakowania [koperty, wo-
reczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Pojemniki karto-
nowe, Pojemniki papierowe, Papierowe torebki do pakowa-
nia, Torebki z papieru na artykuły żywnościowe, Worki i torby 
papierowe, Torby papierowe do pakowania, Torby papiero-
we na zakupy, Torby z tworzyw sztucznych do owijania, Tor-
by na zakupy z tworzywa sztucznego, Taśma klejąca, Taśmy 
z papieru, Papierowa taśma pakowa, Taśmy introligatorskie, 
Taśmy papierowe, Taśmy barwiące, Taśmy [introligatorstwo], 
Taśmy nasączone tuszem, Rolki do taśm barwiących, Taśmy 
zabezpieczające z tworzyw sztucznych, Taśmy papierowe 
do maszyn liczących, Taśmy z dekoracyjnego papieru (tanza-
ku), Taśmy do kodów kreskowych, Taśma klejąca [materiały 
piśmienne], Taśmy przylepne do celów biurowych, Taśma 
klejąca pakowa papierowa, Taśmy papierowe do kalkulato-
rów, Taśmy klejące do pakowania, Taśmy klejące do celów 
papierniczych, Taśma uszczelniająca do celów biurowych, 
Taśmy do maszyn do pisania, Dozowniki taśmy przylepnej 
[artykuły biurowe], Taśmy elastyczne do użytku biurowego, 
Korektory w taśmie [artykuły biurowe], Taśmy i karty papiero-
we do zapisu programów komputerowych, Taśmy przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, Taśma 
do woreczków na żywność do użytku w zamrażarkach, Ta-
śmy samoprzylepne do celów biurowych, Dwustronna ta-
śma klejąca do użytku biurowego, Dwustronna taśma przy-
lepna do użytku domowego, Podajniki do taśmy klejącej 
będące materiałami biurowymi, Arkusze z tworzyw sztucz-
nych do owijania i pakowania, Torby z tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, 17 Taśma pakowa, Wodoodporna 
taśma klejąca, Taśma klejąca opakowaniowa, Taśma samo-
przylepna do opakowań, Taśma kauczukowa do izolacji, Folia 
polipropylenowa, inna niż do pakowania, Materiały izolacyj-
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ne z tworzyw sztucznych, Materiały izolacyjne z tworzywa 
sztucznego, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], Two-
rzywa sztuczne z odzysku, Materiały izolacyjne wykonane 
z tworzyw sztucznych, Materiały izolacyjne produkowane 
z tworzyw sztucznych, Materiały wypełniające z tworzyw 
sztucznych, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
Częściowo przetworzone tworzywo sztuczne w postaci ar-
kuszy, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnic-
twie, Folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, 
Biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w rolnictwie, Folie winylowe dla rolnictwa, Arkusze polietyle-
nowe do nakładania na szkielety konstrukcji rolniczych, Prze-
zroczyste arkusze z żywicy akrylowej, zawierające siatki prze-
wodzące, Siatki azbestowe, Siatki z włókna szklanego do ce-
lów izolacyjnych, 22 Sznurek do belowania, Sznurek do pa-
kowania, Sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, 
Kora [sznurek] do mocowania roślin, Siatka ochronna rolni-
cza, Wiązadła niemetalowe do celów rolniczych, Taśmy nie-
metalowe do wiązania produktów rolniczych, Siatki do osło-
ny przed wiatrem, Siatki ogrodowe, Siatki maskujące, Arkusze 
z siatki polipropylenowej [wyroby niegotowe], Sznurki, 
Sznurki do wiązania, Sznury wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Liny, sznury, pasy i taśmy, Sznur z sizalu, Sznur polipro-
pylenowy, Niemetalowe sznury, Sznurki do wiązania wyko-
nane z naturalnych włókien tekstylnych, Sznurki do wiązania 
wykonane z włókien z tworzyw sztucznych, Sznurki z nieme-
talowych materiałów do użytku przy przenoszeniu ładun-
ków, Siatki maskujące do użytku wizualnego, Siatki wykona-
ne z materiałów innych niż metal i azbest, Siatki z tworzyw 
sztucznych poliestru do pakowania towarów, Liny, Materiały 
arkuszowe z tworzyw sztucznych do zastosowania jako plan-
deki, Plandeki, Okrycia wodoodporne [plandeki], Pokrycia 
wodoodporne [plandeki], Plandeki, markizy, namioty i nie-
dopasowane pokrycia i wkładki, Plandeki [nie dla statków], 
Plastikowe plandeki wielofunkcyjne, Pokrycia w postaci plan-
dek, Arkusze z tworzyw sztucznych [plandeki], 35 Promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi two-
rzenia kontaktów sprzedażowych, Informacje na temat me-
tod sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządza-
nie personelem zajmującym się sprzedażą, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], Administrowanie odnoszące się do metod sprze-
daży, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Negocjowa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Informacje na temat rankingu 
sprzedaży produktów, Zarządzanie programami motywacyj-
nymi na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klien-
tów, Marketing dotyczący promocji, Promocyjne usługi han-
dlowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamo-
we i promocyjne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji, 
Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie działal-
ności gospodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością handlową, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie następujących towarów: folia, folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania, folia z tworzywa sztucznego 

do opakowywania, folia wodoodporna z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia żywności, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, 
folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, 
do paletyzacji, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztuczne-
go do pakowania urządzeń elektronicznych, nawijana na rol-
kę folia z tworzywa sztucznego do pakowania produktów 
farmaceutycznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania żywności, taśma klejąca, folia spo-
żywcza, folia z octanu celulozy do zawijania, taśma klejąca 
pakowa papierowa, worki na śmieci, worki z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, worki z tworzyw sztucznych na śmieci, 
winylowe worki na śmieci do użytku domowego, worki 
na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domowego], 
uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, torebki do pa-
kowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucz-
nych, pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, papiero-
we torebki do pakowania: torebki z papieru na artykuły żyw-
nościowe, worki i torby papierowe, torby papierowe do pa-
kowania, torby papierowe na zakupy, torby z tworzyw 
sztucznych do owijania, torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego, taśma klejąca, taśmy z papieru, papierowa taśma pako-
wa, taśmy introligatorskie, taśmy papierowe, taśmy barwiące, 
taśmy [introligatorstwo], taśmy nasączone tuszem, rolki 
do taśm barwiących, taśmy zabezpieczające z tworzyw 
sztucznych, taśmy papierowe do maszyn liczących, taśmy 
z dekoracyjnego papieru (tanzaku), taśmy do kodów kresko-
wych, taśma klejąca (materiały piśmienne], taśmy przylepne 
do celów biurowych, taśma klejąca pakowa papierowa, ta-
śmy papierowe do kalkulatorów, taśmy klejące do pakowa-
nia, taśmy klejące do celów papierniczych, taśma uszczelnia-
jąca do celów biurowych, taśmy do maszyn do pisania, do-
zowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], taśmy elastycz-
ne do użytku biurowego, korektory w taśmie [artykuły biuro-
we], taśmy i karty papierowe do zapisu programów kompu-
terowych, taśmy przylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, taśma do woreczków na żywność 
do użytku w zamrażarkach, taśmy samoprzylepne do celów 
biurowych, dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, 
dwustronna taśma przylepna do użytku domowego, podaj-
niki do taśmy klejącej będące materiałami biurowymi, arku-
sze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, taśma pako-
wa, wodoodporna taśma klejąca, taśma klejąca opakowanio-
wa, taśma samoprzylepna do opakowań, taśma kauczukowa 
do izolacji, folia polipropylenowa, inna niż do pakowania, 
materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, materiały izola-
cyjne z tworzywa sztucznego, folie z tworzyw sztucznych 
[półprodukty], tworzywa sztuczne z odzysku, materiały izo-
lacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, materiały izolacyj-
ne produkowane z tworzyw sztucznych, materiały wypełnia-
jące z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, częściowo przetworzone tworzywo 
sztuczne w postaci arkuszy, folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych 
do użytku w rolnictwie, biodegradowalne folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w rolnictwie, folie winylowe dla rolnic-
twa, arkusze polietylenowe do nakładania na szkielety kon-
strukcji rolniczych, przezroczyste arkusze z żywicy akrylowej, 
zawierające siatki przewodzące, siatki azbestowe, siatki 
z włókna szklanego do celów izolacyjnych, sznurek do belo-
wania, sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy do owi-
jania lub wiązania, kora [sznurek] do mocowania roślin, siatka 
ochronna rolnicza, wiązadła niemetalowe do celów rolni-
czych, taśmy niemetalowe do wiązania produktów rolni-
czych, siatki do osłony przed wiatrem, siatki ogrodowe, siatki 
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maskujące, arkusze z siatki polipropylenowej [wyroby niego-
towe], sznurki, sznurki do wiązania, sznury wykonane z two-
rzyw sztucznych, liny, sznury, pasy i taśmy, sznur z sizalu, 
sznur polipropylenowy, niemetalowe sznury, sznurki do wią-
zania wykonane z naturalnych włókien tekstylnych, sznurki 
do wiązania wykonane z włókien z tworzyw sztucznych, 
sznurki z niemetalowych materiałów do użytku przy przeno-
szeniu ładunków, siatki maskujące do użytku wizualnego, 
siatki wykonane z materiałów innych niż metal i azbest, siatki 
z tworzyw sztucznych poliestru do pakowania towarów, liny, 
materiały arkuszowe z tworzyw sztucznych do zastosowania 
jako plandeki, plandeki, okrycia wodoodporne [plandeki], 
pokrycia wodoodporne [plandeki], plandeki, markizy, na-
mioty i niedopasowane pokrycia i wkładki, plandeki [nie dla 
statków], plastikowe plandeki wielofunkcyjne, pokrycia 
w postaci plandek, arkusze z tworzyw sztucznych [plandeki], 
39 Transport, Transport morski, Maklerstwo transportowe, 
Usługi transportowe, Usługi pośrednictwa transportowego, 
Usługi transportowe autokarowe, Autobusowe usługi trans-
portowe, Wynajem pojemników dla branży transportowej, 
Usługi agencji transportowej w zakresie organizowania 
transportu towarów, Usługi transportowe i dostawa drogą 
powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, Transport lądowy, 
Transport wodny, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów 
samochodowych, Usługi wynajmu pojazdów samochodo-
wych, Transport drogowy, Transport drogowy ładunków, 
Usługi doradcze związane z transportem drogowym, Trans-
port drogowy tekstyliów, Transport drogowy pasażerów, 
Transport drogowy podróżnych, Transport drogowy farma-
ceutyków, Nocny transport drogowy listów, Wynajem samo-
chodów ciężarowych, Organizowanie transportu morskiego 
paczek, Organizowanie transportu morskiego towarów, Or-
ganizowanie transportu morskiego pasażerów, Transport 
morski gazu ziemnego skroplonego, Organizacja transportu 
powietrznego, morskiego i lądowego, Udzielanie informacji 
związanych z usługami transportu morskiego, Usługi rezer-
wacji w zakresie transportu morskiego, Transport lotniczy, 
Usługi linii lotniczych w zakresie transportu pasażerów, Usłu-
gi linii lotniczych w zakresie transportu ładunku, Usługi linii 
lotniczych w zakresie transportu towarów, Usługi w zakresie 
linii lotniczych i transportu, Usługi linii lotniczych w zakresie 
transportu, Transport naziemny związany z przemysłem lot-
niczym, Transport kontenerów, Składowanie kontenerów, 
Przeładunek kontenerów, Wynajem kontenerów, Wypoży-
czanie kontenerów, Wypożyczanie kontenerów ładunko-
wych, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Leasing 
kontenerów towarowych, Wynajem przenośnych kontene-
rów magazynowych, Zbieranie kontenerów na odpady, 
Usługi przewozu drogowego kontenerów, Składowanie kon-
tenerów i ładunków, Pakowanie towarów do kontenerów, 
Usługi wynajmu kontenerów na gruz, Wypożyczanie palet 
i kontenerów do transportu towarów, Wypożyczanie palet 
i kontenerów do składowania towarów, Usługi załadunku 
do kontenerów towarów ze statków, Wynajem kontenerów 
do magazynowania i składowania, Leasing podwozi konte-
nerowych na ładunek, Usługi w zakresie transportu kontene-
rowego, Spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, 
Spedycja ładunku drogą morską, Spedycja ładunków drogą 
morską, Spedycja towarów drogą lądową, Spedycja towarów 
drogą powietrzną, Spedycja ładunków, Spedycja towarów, 
Spedycja, Usługi spedycji, Usługi spedycyjne, Usługi agencji 
spedycyjnej, Usługi agencji spedycyjnych, Usługi agencji 
spedycji towarów, Usługi spedycji ładunku drogą lądową, 
Usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, Usługi w zakresie 
spedycji towarów, Udzielanie porad związanych z usługami 
spedycyjnymi, Magazynowanie towarów, Magazynowanie 
towarów handlowych, Magazynowanie towarów w dużych 

ilościach, Usługi związane z magazynowaniem towarów, Wy-
najem samochodów, Usługi agencji rezerwującej wynajem 
samochodów, Wynajem przyczep do przewozu samocho-
dów, Wynajem samochodów elektrycznych, Wynajem sa-
mochodów sportowych, Wynajem samochodów na wodór, 
Transport cysternami, Logistyka transportu, Organizowanie 
transportu, Czarterowanie transportu, Rezerwacja transpor-
tu, Transport i składowanie, Informacja o transporcie, Trans-
port ładunku pojazdem lądowym, Transport ładunku drogą 
lądową, Organizowanie transportu i podróży, Udzielanie in-
formacji dotyczących transportu drogowego, Odbiór, trans-
port i dostawa towarów, Usługi w zakresie transportu towa-
rów, Rozładunek towarów, Przewóz towarów, Składowanie 
towarów, Odbieranie towarów, Dostarczanie towarów, Lądo-
wanie towarów, Transport towarów, Dostawa towarów, Wy-
syłka towarów, Usługi przewozowe towarów, Organizowanie 
wysyłki towarów, Transport i składowanie towarów, Składo-
wanie i dostarczanie towarów, Transport samochodowy, 
Transport kontenerowcami, Transport statkami, Transport 
powietrzny, Transport ładunków, Usługi tranzytowe, Rezer-
wowanie transportu, Strzeżony transport ciężarówkami, 
Transport samochodami ciężarowymi, Wypożyczanie środ-
ków transportu, Przewożenie i dostarczanie towarów, Prze-
wożenie, Przewóz samochodami ciężarowymi, Usługi prze-
wozu, Przewóz ładunków, Przechowywanie ładunku przed 
przewozem, Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi 
przeprowadzkowe, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie transportu, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
transportu, Doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, 
Świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa doty-
czących transportu, Usługi doradztwa związane ze śledze-
niem towarów podczas transportu [informacje dotyczące 
transportu], Doradztwo w dziedzinie podróży świadczone 
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, Doradztwo 
w zakresie podróży, Informacja o składowaniu, Informacja 
o magazynowaniu, Usługi informacji o ruchu drogowym, 
Składowanie, Pakowanie i składowanie towarów, Magazyno-
wanie i składowanie, Usługi składowania towarów, Magazy-
nowanie, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojem-
ników do magazynowania i transportu.

(210) 551126 (220) 2023 01 05
(731) LECHOCIŃSKA KAROLINA DIESEL SYSTEM, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E61 CLUB POLAND

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.22
(510), (511) 12 Pojazdy, Skutery [pojazdy], Pojazdy kołowe, 
Pojazdy samozaładowcze, Pojazdy mechaniczne, Pojazdy 
handlowe, Pojazdy patrolujące, Pojazdy terenowe, Pojazdy 
lądowe, Koła pojazdów, Kierownice pojazdów, Nadwozia po-
jazdów, Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria do po-
jazdów lądowych, Amortyzatory pneumatyczne do amorty-
zowania kabin kierowcy, Amortyzatory stanowiące części za-
wieszeń pojazdów, Amortyzatory zawieszenia do pojazdów, 
Amortyzatory zawieszenia do samochodów, 38 Transmisja 
treści multimedialnych przez Internet, Zapewnianie dostę-
pu do treści multimedialnych online, Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Transmisja wiadomo-
ści, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-



80 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT5/2023

go do treści audio za pośrednictwem Internetu, Transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Inter-
netu, Nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu, Transmisja treści wideo za po-
średnictwem sieci cyfrowych, Interaktywne przesyłanie tre-
ści wideo przez sieci cyfrowe, Fora [pokoje rozmów] dla ser-
wisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów 
[chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, Usługi 
pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościo-
wych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, Forum dyskusyjne (Udostępnianie Internetu dla - ), 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Usługi 
chat roomów, Obsługa chat roomów, Usługi chatroomów, 
Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez 
wysyłanie wiadomości tekstowych, Zapewnianie dostępu 
do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapew-
nienie dostępu do grup dyskusyjnych w mediach społecz-
nościowych, Zapewnianie dostępu do internetowych grup 
dyskusyjnych z zakresu motoryzacji, Zapewnianie dostępu 
do treści z zakresu motoryzacji.

(210) 551128 (220) 2023 01 05
(731) BIALPAK CHOROMAŃSKI, LESZCZYŃSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) Silo 5 Power
(510), (511) 17 Taśma pakowa, Wodoodporna taśma kle-
jąca, Taśma klejąca opakowaniowa, Taśma samoprzylepna 
do opakowań, Taśma kauczukowa do izolacji, Folia polipro-
pylenowa, inna niż do pakowania, Materiały izolacyjne z two-
rzyw sztucznych, Materiały izolacyjne z tworzywa sztuczne-
go, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], Tworzywa 
sztuczne z odzysku, Materiały izolacyjne wykonane z two-
rzyw sztucznych, Materiały izolacyjne produkowane z two-
rzyw sztucznych, Materiały wypełniające z tworzyw sztucz-
nych, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Czę-
ściowo przetworzone tworzywo sztuczne w postaci arkuszy, 
Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
Folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Biode-
gradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnic-
twie, Folie winylowe dla rolnictwa, Arkusze polietylenowe 
do nakładania na szkielety konstrukcji rolniczych, Przezro-
czyste arkusze z żywicy akrylowej, zawierające siatki przewo-
dzące, Siatki azbestowe, Siatki z włókna szklanego do celów 
izolacyjnych, 35 Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, 
Informacje na temat metod sprzedaży, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi w zakresie pro-
mocji sprzedaży, Zarządzanie personelem zajmującym się 
sprzedażą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi do-
radcze dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwo w zakre-
sie promocji sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą klien-
tów, Informacje na temat sprzedaży produktów, Doradztwo 
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Usługi marketingu 
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Administrowanie 
odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Negocjowanie umów kupna i sprzeda-
ży towarów, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towa-
rów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, 
Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Zarzą-
dzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży 

i promocji, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, Marketing dotyczący 
promocji, Promocyjne usługi handlowe, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], 
Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i promo-
cyjne, Usługi w zakresie promocji, Organizacja działalności 
gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, Pro-
mowanie działalności gospodarczej, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następu-
jących towarów: folia, folia z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia 
wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, folia przy-
lepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do opakowań, folia samoprzylegająca 
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, nawijana 
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania urzą-
dzeń elektronicznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, 
nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowa-
nia żywności, taśma klejąca, folia spożywcza, folia z octanu 
celulozy do zawijania, taśma klejąca pakowa papierowa, 
worki na śmieci, worki z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, worki z tworzyw sztucznych na śmieci, winylowe worki 
na śmieci do użytku domowego, worki na śmieci z tworzyw 
sztucznych [do użytku domowego], uniwersalne woreczki 
z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania [koperty, wo-
reczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, pojemniki karto-
nowe, pojemniki papierowe, papierowe torebki do pakowa-
nia, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, worki i torby 
papierowe, torby papierowe do pakowania, torby papierowe 
na zakupy, torby z tworzyw sztucznych do owijania, torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego, taśma klejąca, taśmy 
z papieru, papierowa taśma pakowa, taśmy introligatorskie, 
taśmy papierowe, taśmy barwiące, taśmy [introligatorstwo], 
taśmy nasączone tuszem, rolki do taśm barwiących, taśmy 
zabezpieczające z tworzyw sztucznych, taśmy papierowe 
do maszyn liczących, taśmy z dekoracyjnego papieru (tan-
zaku), taśmy do kodów kreskowych, taśma klejąca [materiały 
piśmienne], taśmy przylepne do celów biurowych, taśma 
klejąca pakowa papierowa, taśmy papierowe do kalkulato-
rów, taśmy klejące do pakowania, taśmy klejące do celów 
papierniczych, taśma uszczelniająca do celów biurowych, 
taśmy do maszyn do pisania, dozowniki taśmy przylepnej 
[artykuły biurowe], taśmy elastyczne do użytku biurowego, 
korektory w taśmie [artykuły biurowe], taśmy i karty papie-
rowe do zapisu programów komputerowych, taśmy przy-
lepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, 
taśma do woreczków na żywność do użytku w zamrażar-
kach, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, dwu-
stronna taśma klejąca do użytku biurowego, dwustronna 
taśma przylepna do użytku domowego, podajniki do taśmy 
klejącej będące materiałami biurowymi, arkusze z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, torby z tworzyw sztucz-
nych do owijania i pakowania, taśma pakowa, wodoodporna 
taśma klejąca, taśma klejąca opakowaniowa, taśma samo-
przylepna do opakowań, taśma kauczukowa do izolacji, folia 
polipropylenowa, inna niż do pakowania, materiały izolacyj-
ne z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne z tworzywa 
sztucznego, folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], two-
rzywa sztuczne z odzysku, materiały izolacyjne wykonane 
z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne produkowane 
z tworzyw sztucznych, materiały wypełniające z tworzyw 
sztucznych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
częściowo przetworzone tworzywo sztuczne w postaci ar-



Nr  ZT5/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 81

kuszy, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnic-
twie, folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, 
biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w rolnictwie, folie winylowe dla rolnictwa, arkusze poliety-
lenowe do nakładania na szkielety konstrukcji rolniczych, 
przezroczyste arkusze z żywicy akrylowej, zawierające siat-
ki przewodzące, siatki azbestowe, siatki z włókna szklanego 
do celów izolacyjnych, sznurek do belowania, sznurek do pa-
kowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, kora 
[sznurek] do mocowania roślin, siatka ochronna rolnicza, wią-
zadła niemetalowe do celów rolniczych, taśmy niemetalowe 
do wiązania produktów rolniczych, siatki do osłony przed 
wiatrem, siatki ogrodowe, siatki maskujące, arkusze z siat-
ki polipropylenowej [wyroby niegotowe], sznurki, sznurki 
do wiązania, sznury wykonane z tworzyw sztucznych, liny, 
sznury, pasy i taśmy, sznur z sizalu, sznur polipropylenowy, 
niemetalowe sznury, sznurki do wiązania wykonane z natu-
ralnych włókien tekstylnych, sznurki do wiązania wykonane 
z włókien z tworzyw sztucznych, sznurki z niemetalowych 
materiałów do użytku przy przenoszeniu ładunków, siatki 
maskujące do użytku wizualnego, siatki wykonane z mate-
riałów innych niż metal i azbest, siatki z tworzyw sztucznych 
poliestru do pakowania towarów, liny, materiały arkuszowe 
z tworzyw sztucznych do zastosowania jako plandeki, plan-
deki, okrycia wodoodporne [plandeki], pokrycia wodood-
porne [plandeki], plandeki, markizy, namioty i niedopasowa-
ne pokrycia i wkładki, plandeki [nie dla statków], plastikowe 
plandeki wielofunkcyjne, pokrycia w postaci plandek, arku-
sze z tworzyw sztucznych [plandeki].

(210) 551130 (220) 2023 01 05
(731) MM AUTO ZŁOMOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Dębniak
(540) (znak słowny)
(540) MM AUTO
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Reklama, Reklama i marketing, Informacja handlowa [dzia-
łalność gospodarcza], Administrowanie działalnością go-
spodarczą, Dostarczanie informacji za pośrednictwem 
internetu na temat sprzedaży samochodów, Usługi rekla-
mowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Przetwarzanie danych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodo-
wych, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami 
samochodowymi, Usługi reklamowe związane z pojazdami 
samochodowymi, Reklamowanie samochodów na sprze-
daż za pośrednictwem internetu, 36 Wycena używanych 
samochodów, Udzielanie informacji związanych z wyce-
ną samochodów używanych, Oceny i wyceny finansowe, 
Oceny finansowe, Wyceny finansowe, Informacje finanso-
we i wyceny, Usługi w zakresie szacowania i wycen mie-
nia, Wycena majątku ruchomego, Szacowanie kosztów 
naprawy [wycena finansowa], 40 Złomowanie Pojazdów, 
Obróbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów 
przemysłowych, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, 
Obróbka odpadów, Usuwanie odpadów [obróbka odpa-
dów], Przetwarzanie odpadów, Unieszkodliwianie odpa-
dów [przetwarzanie], Pozyskiwanie materiałów z odpadów, 
Niszczenie odpadów, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, 
Recykling, Recykling złomu, Recykling odpadów, Recykling 
opon, Recykling metali.

(210) 551135 (220) 2023 01 05
(731) WÓJTOWICZ-MARZEC MONIKA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) CertMedica
(510), (511) 42 Medyczne badania naukowe, Próby kliniczne, 
44 Badania przesiewowe, Chirurgią plastyczna, Diagnozowa-
nie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka 
pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywie-
nia i odżywiania, Fizjoterapia, Leczenie z zastosowaniem 
komórek uzyskanych w drodze hodowli, Ośrodki zdrowia, 
Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób niepeł-
nosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Sanatoria 
(Usługi-), Sporządzanie leków recepturowych przez farma-
ceutów, Szpitale, Terapia mowy, Usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, Usługi banków krwi, Usługi banku kul-
tur komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi 
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi kli-
nik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi me-
dyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej 
dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi 
położnicze [akuszeria], Usługi psychologów, Usługi teleme-
dyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie medycyny 
regeneracyjnej, Usługi w zakresie szczepień, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Zdalne monitorowanie danych me-
dycznych do diagnozowania medycznego i leczenia.

(210) 551137 (220) 2023 01 09
(731) DANYLETS TETIANA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NEZALEZNA CLUB
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, Usługi rozrywkowe w po-
staci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, Prowa-
dzenie konferencji biznesowych, Organizowanie i prowadze-
nie kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organiza-
cja szkoleń, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Informacje doty-
czące działalności kulturalnej, Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, Organizowanie rozrywki, Usługi edukacji bizne-
sowej, Organizowanie konferencji związanych z biznesem.

(210) 551138 (220) 2023 01 05
(731) BOLEK KAMIL VELNO.PL, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) Blackhawk
(510), (511) 11 Latarki, Latarki kieszonkowe, Latarki LED, La-
tarki akumulatorowe, Światła rowerowe, Elektryczne ogrze-
wacze stóp, Lampy czołowe do użytku w nocnych połowach 
ryb, Lampy do celów oświetleniowych, Lampy do kasków, 
Lampy do namiotów, Lampy LED.

(210) 551141 (220) 2023 01 05
(731) BIALPAK CHOROMAŃSKI, LESZCZYŃSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bialpak
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.25
(510), (511) 16 Folia, Folia z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folia wo-
doodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z two-
rzyw sztucznych do pakowania żywności, Folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia przylepna z two-
rzyw sztucznych do opakowań, Folia samoprzylegająca z two-
rzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Nawijana na rolkę 
folia z tworzywa sztucznego do pakowania urządzeń elektro-
nicznych, Nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego 
do pakowania produktów farmaceutycznych, Nawijana na rol-
kę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, Ta-
śma klejąca, Folia spożywcza, Folia z octanu celulozy do zawi-
jania, Taśma klejąca pakowa papierowa, Worki na śmieci, Worki 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Worki z tworzyw sztucz-
nych na śmieci, Winylowe worki na śmieci do użytku domo-
wego, Worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku do-
mowego], Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, To-
rebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw 
sztucznych, Pojemniki kartonowe, Pojemniki papierowe, Pa-
pierowe torebki do pakowania, Torebki z papieru na artykuły 
żywnościowe, Worki i torby papierowe, Torby papierowe 
do pakowania, Torby papierowe na zakupy, Torby z tworzyw 
sztucznych do owijania, Torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego, Taśma klejąca, Taśmy z papieru, Papierowa taśma pako-
wa, Taśmy introligatorskie, Taśmy papierowe, Taśmy barwiące, 
Taśmy [introligatorstwo], Taśmy nasączone tuszem, Rolki 
do taśm barwiących, Taśmy zabezpieczające z tworzyw 
sztucznych, Taśmy papierowe do maszyn liczących, Taśmy 
z dekoracyjnego papieru (tanzaku), Taśmy do kodów kresko-
wych, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Taśmy przylepne 
do celów biurowych, Taśma klejąca pakowa papierowa, Taśmy 
papierowe do kalkulatorów, Taśmy klejące do pakowania, Ta-
śmy klejące do celów papierniczych, Taśma uszczelniająca 
do celów biurowych, Taśmy do maszyn do pisania, Dozowniki 
taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, Korektory w taśmie [artykuły biurowe], 
Taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputero-
wych, Taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, Taśma do woreczków na żywność do użytku 
w zamrażarkach, Taśmy samoprzylepne do celów biurowych, 
Dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, Dwustronna 
taśma przylepna do użytku domowego, Podajniki do taśmy 
klejącej będące materiałami biurowymi, Arkusze z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, Torby z tworzyw sztucz-
nych do owijania i pakowania, 17 Taśma pakowa, Wodoodpor-
na taśma klejąca, Taśma klejąca opakowaniowa, Taśma samo-
przylepna do opakowań, Taśma kauczukowa do izolacji, Folia 
polipropylenowa, inna niż do pakowania, Materiały izolacyjne 
z tworzyw sztucznych, Materiały izolacyjne z tworzywa 
sztucznego, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], Two-
rzywa sztuczne z odzysku, Materiały izolacyjne wykonane 
z tworzyw sztucznych, Materiały izolacyjne produkowane 
z tworzyw sztucznych, Materiały wypełniające z tworzyw 
sztucznych, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
Częściowo przetworzone tworzywo sztuczne w postaci arku-
szy, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
Folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Biodegra-
dowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, 
Folie winylowe dla rolnictwa, Arkusze polietylenowe do nakła-
dania na szkielety konstrukcji rolniczych, Przezroczyste arkusze 
z żywicy akrylowej, zawierające siatki przewodzące, Siatki 
azbestowe, Siatki z włókna szklanego do celów izolacyjnych, 
22 Sznurek do belowania, Sznurek do pakowania, Sznurek nie-
metalowy do owijania lub wiązania, Kora [sznurek] do moco-
wania roślin, Siatka ochronna rolnicza, Wiązadła niemetalowe 

do celów rolniczych, Taśmy niemetalowe do wiązania produk-
tów rolniczych, Siatki do osłony przed wiatrem, Siatki ogrodo-
we, Siatki maskujące, Arkusze z siatki polipropylenowej [wyro-
by niegotowe], Sznurki, Sznurki do wiązania, Sznury wykonane 
z tworzyw sztucznych, Liny, sznury, pasy i taśmy, Sznur z sizalu, 
Sznur polipropylenowy, Niemetalowe sznury, Sznurki do wią-
zania wykonane z naturalnych włókien tekstylnych, Sznurki 
do wiązania wykonane z włókien z tworzyw sztucznych, 
Sznurki z niemetalowych materiałów do użytku przy przeno-
szeniu ładunków, Siatki maskujące do użytku wizualnego, Siat-
ki wykonane z materiałów innych niż metal i azbest, Siatki 
z tworzyw sztucznych poliestru do pakowania towarów, Liny, 
Materiały arkuszowe z tworzyw sztucznych do zastosowania 
jako plandeki, Plandeki, Okrycia wodoodporne [plandeki], Po-
krycia wodoodporne [plandeki], Plandeki, markizy, namioty 
i niedopasowane pokrycia i wkładki, Plandeki [nie dla statków], 
Plastikowe plandeki wielofunkcyjne, Pokrycia w postaci plan-
dek, Arkusze z tworzyw sztucznych [plandeki], 35 Promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi two-
rzenia kontaktów sprzedażowych, Informacje na temat metod 
sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży han-
dlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie 
personelem zajmującym się sprzedażą, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące promocji sprze-
daży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprzedaży pro-
duktów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, 
Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], 
Administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, Negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, Informacje na temat rankingu sprzedaży 
produktów, Zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie sprzedaży za po-
średnictwem programów lojalnościowych dla klientów, Mar-
keting dotyczący promocji, Promocyjne usługi handlowe, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi 
reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji, Organi-
zacja działalności gospodarczej, Planowanie działalności go-
spodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, Admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalno-
ścią handlową, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: folia, folia z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do opako-
wywania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, 
folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, folia samo-
przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyza-
cji, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowa-
nia urządzeń elektronicznych, nawijana na rolkę folia z tworzy-
wa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, 
nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania 
żywności, taśma klejąca, folia spożywcza, folia z octanu celulo-
zy do zawijania, taśma klejąca pakowa papierowa, worki 
na śmieci, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, worki 
z tworzyw sztucznych na śmieci, winylowe worki na śmieci 
do użytku domowego, worki na śmieci z tworzyw sztucznych 
[do użytku domowego], uniwersalne woreczki z tworzyw 
sztucznych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papie-
ru lub tworzyw sztucznych, pojemniki kartonowe, pojemniki 
papierowe, papierowe torebki do pakowania, torebki z papie-
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ru na artykuły żywnościowe, worki i torby papierowe, torby 
papierowe do pakowania, torby papierowe na zakupy, torby 
z tworzyw sztucznych do owijania, torby na zakupy z tworzy-
wa sztucznego, taśma klejąca, taśmy z papieru, papierowa ta-
śma pakowa, taśmy introligatorskie, taśmy papierowe, taśmy 
barwiące, taśmy [introligatorstwo], taśmy nasączone tuszem, 
rolki do taśm barwiących, taśmy zabezpieczające z tworzyw 
sztucznych, taśmy papierowe do maszyn liczących, taśmy 
z dekoracyjnego papieru (tanzaku), taśmy do kodów kresko-
wych, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy przylepne 
do celów biurowych, taśma klejąca pakowa papierowa, taśmy 
papierowe do kalkulatorów, taśmy klejące do pakowania, ta-
śmy klejące do celów papierniczych, taśma uszczelniająca 
do celów biurowych, taśmy do maszyn do pisania, dozowniki 
taśmy przylepnej [artykuły biurowe], taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, korektory w taśmie [artykuły biurowe], 
taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputero-
wych, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, taśma do woreczków na żywność do użytku 
w zamrażarkach, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, 
dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, dwustronna 
taśma przylepna do użytku domowego, podajniki do taśmy 
klejącej będące materiałami biurowymi, arkusze z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, torby z tworzyw sztucz-
nych do owijania i pakowania, taśma pakowa, wodoodporna 
taśma klejąca, taśma klejąca opakowaniowa, taśma samoprzy-
lepna do opakowań, taśma kauczukowa do izolacji, folia poli-
propylenowa, inna niż do pakowania, materiały izolacyjne 
z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne z tworzywa 
sztucznego, folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], two-
rzywa sztuczne z odzysku, materiały izolacyjne wykonane 
z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne produkowane 
z tworzyw sztucznych, materiały wypełniające z tworzyw 
sztucznych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
częściowo przetworzone tworzywo sztuczne w postaci arku-
szy, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, biodegra-
dowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, 
folie winylowe dla rolnictwa, arkusze polietylenowe do nakła-
dania na szkielety konstrukcji rolniczych, przezroczyste arku-
sze z żywicy akrylowej, zawierające siatki przewodzące, siatki 
azbestowe, siatki z włókna szklanego do celów izolacyjnych, 
sznurek do belowania, sznurek do pakowania, sznurek nieme-
talowy do owijania lub wiązania, kora [sznurek] do mocowania 
roślin, siatka ochronna rolnicza, wiązadła niemetalowe do ce-
lów rolniczych, taśmy niemetalowe do wiązania produktów 
rolniczych, siatki do osłony przed wiatrem, siatki ogrodowe, 
siatki maskujące, arkusze z siatki polipropylenowej [wyroby 
niegotowe], sznurki, sznurki do wiązania, sznury wykonane 
z tworzyw sztucznych, liny, sznury, pasy i taśmy, sznur z sizalu, 
sznur polipropylenowy, niemetalowe sznury, sznurki do wią-
zania wykonane z naturalnych włókien tekstylnych, sznurki 
do wiązania wykonane z włókien z tworzyw sztucznych, 
sznurki z niemetalowych materiałów do użytku przy przeno-
szeniu ładunków, siatki maskujące do użytku wizualnego, siatki 
wykonane z materiałów innych niż metal i azbest, siatki z two-
rzyw sztucznych poliestru do pakowania towarów, liny, mate-
riały arkuszowe z tworzyw sztucznych do zastosowania jako 
plandeki, plandeki, okrycia wodoodporne [plandeki], pokrycia 
wodoodporne [plandeki], plandeki, markizy, namioty i niedo-
pasowane pokrycia i wkładki, plandeki [nie dla statków], plasti-
kowe plandeki wielofunkcyjne, pokrycia w postaci plandek, 
arkusze z tworzyw sztucznych [plandeki], 39 Transport, Trans-
port morski, Maklerstwo transportowe, Usługi transportowe, 
Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi transportowe 
autokarowe, Autobusowe usługi transportowe, Wynajem po-
jemników dla branży transportowej, Usługi agencji transporto-

wej w zakresie organizowania transportu towarów, Usługi 
transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją 
i drogą morską, Transport lądowy, Transport wodny, Usługi 
w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, Usługi 
wynajmu pojazdów samochodowych, Transport drogowy, 
Transport drogowy ładunków, Usługi doradcze związane 
z transportem drogowym, Transport drogowy tekstyliów, 
Transport drogowy pasażerów, Transport drogowy podróż-
nych, Transport drogowy farmaceutyków, Nocny transport 
drogowy listów, Wynajem samochodów ciężarowych, Organi-
zowanie transportu morskiego paczek, Organizowanie trans-
portu morskiego towarów, Organizowanie transportu mor-
skiego pasażerów, Transport morski gazu ziemnego skroplo-
nego, Organizacja transportu powietrznego, morskiego i lą-
dowego, Udzielanie informacji związanych z usługami trans-
portu morskiego, Usługi rezerwacji w zakresie transportu 
morskiego, Transport lotniczy, Usługi linii lotniczych w zakresie 
transportu pasażerów, Usługi linii lotniczych w zakresie trans-
portu ładunku, Usługi linii lotniczych w zakresie transportu to-
warów, Usługi w zakresie linii lotniczych i transportu, Usługi li-
nii lotniczych w zakresie transportu, Transport naziemny zwią-
zany z przemysłem lotniczym, Transport kontenerów, Składo-
wanie kontenerów, Przeładunek kontenerów, Wynajem konte-
nerów, Wypożyczanie kontenerów, Wypożyczanie kontene-
rów ładunkowych, Wypożyczanie kontenerów magazyno-
wych, Leasing kontenerów towarowych, Wynajem przeno-
śnych kontenerów magazynowych, Zbieranie kontenerów 
na odpady, Usługi przewozu drogowego kontenerów, Składo-
wanie kontenerów i ładunków, Pakowanie towarów do konte-
nerów, Usługi wynajmu kontenerów na gruz, Wypożyczanie 
palet i kontenerów do transportu towarów, Wypożyczanie 
palet i kontenerów do składowania towarów, Usługi załadunku 
do kontenerów towarów ze statków, Wynajem kontenerów 
do magazynowania i składowania, Leasing podwozi kontene-
rowych na ładunek, Usługi w zakresie transportu kontenero-
wego, Spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, Spedy-
cja ładunku drogą morską, Spedycja ładunków drogą morską, 
Spedycja towarów drogą lądową, Spedycja towarów drogą 
powietrzną, Spedycja ładunków, Spedycja towarów, Spedycja, 
Usługi spedycji, Usługi spedycyjne, Usługi agencji spedycyjnej, 
Usługi agencji spedycyjnych, Usługi agencji spedycji towarów, 
Usługi spedycji ładunku drogą lądową, Usługi spedycji ładun-
ku drogą powietrzną, Usługi w zakresie spedycji towarów, 
Udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi, Ma-
gazynowanie towarów, Magazynowanie towarów handlo-
wych, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi 
związane z magazynowaniem towarów, Wynajem samocho-
dów, Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, Wy-
najem przyczep do przewozu samochodów, Wynajem samo-
chodów elektrycznych, Wynajem samochodów sportowych, 
Wynajem samochodów na wodór, Transport cysternami, Logi-
styka transportu, Organizowanie transportu, Czarterowanie 
transportu, Rezerwacja transportu, Transport i składowanie, 
Informacja o transporcie, Transport ładunku pojazdem lądo-
wym, Transport ładunku drogą lądową, Organizowanie trans-
portu i podróży, Udzielanie informacji dotyczących transportu 
drogowego, Odbiór, transport i dostawa towarów, Usługi 
w zakresie transportu towarów, Rozładunek towarów, Przewóz 
towarów, Składowanie towarów, Odbieranie towarów, Dostar-
czanie towarów, Ładowanie towarów, Transport towarów, Do-
stawa towarów, Wysyłka towarów, Usługi przewozowe towa-
rów, Organizowanie wysyłki towarów, Transport i składowanie 
towarów, Składowanie i dostarczanie towarów, Transport sa-
mochodowy, Transport kontenerowcami, Transport statkami, 
Transport powietrzny, Transport ładunków, Usługi tranzytowe, 
Rezerwowanie transportu, Strzeżony transport ciężarówkami, 
Transport samochodami ciężarowymi, Wypożyczanie środ-
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ków transportu, Przewożenie i dostarczanie towarów, Przewo-
żenie, Przewóz samochodami ciężarowymi, Usługi przewozu, 
Przewóz ładunków, Przechowywanie ładunku przed przewo-
zem, Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przepro-
wadzkowe, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie transportu, Profesjonalne doradztwo w zakresie transpor-
tu, Doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, Świad-
czenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących 
transportu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towa-
rów podczas transportu [informacje dotyczące transportu], 
Doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra 
obsługi telefonicznej i infolinie, Doradztwo w zakresie po-
dróży, Informacja o składowaniu, Informacja o magazynowa-
niu, Usługi informacji o ruchu drogowym, Składowanie, Pa-
kowanie i składowanie towarów, Magazynowanie i składo-
wanie, Usługi składowania towarów, Magazynowanie, Wyna-
jem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do maga-
zynowania i transportu.

(210) 551145 (220) 2023 01 09
(731) HUBERTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Harry’S PUB
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsłu-
gi [snack-bary], Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi 
barów piwnych, Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie 
barów szybkiej obsługi, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Puby, Usługi w zakre-
sie pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Koktajlbary, Usługi koktajlbarów.

(210) 551149 (220) 2023 01 09
(731) MODERN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi medyczne, Usługi w zakresie badań lekarskich, Do-
radztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez 
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Badania prze-
siewowe, Badania rentgenowskie w celach medycznych, 
Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Badania 
genetyczne do celów medycznych, Usługi klinik chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Usługi ginekologiczne, Usługi 
położnicze.

(210) 551151 (220) 2023 01 09
(731) TALAROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) zefin

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Usługi finansowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi 
płatnicze, Usługi pośrednictwa finansowego, Transfer fundu-
szy, Przetwarzanie płatności, Obsługa płatności, Usługi zwią-
zane z rachunkiem bieżącym, Usługi finansowe związane 
z wpłatami pieniędzy, Wypłata gotówki, Usługi kredytowe, 
Usługi kredytu konsumenckiego, Obsługa kart do transakcji 
płatniczych, Usługi kart kredytowych, Emisja kart kredyto-
wych i debetowych, Usługi związane z kartami kredytowymi 
i kartami płatniczymi, Wydawanie kart kredytowych, Usługi 
w zakresie rachunków bankowych.

(210) 551153 (220) 2023 01 09
(731) SZYDLAK PIOTR FIRMA SZYDLAK, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA SZYDLAK Rok założenia 1970 KROTOSZYN

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01, 17.01.02, 17.01.05, 17.01.09, 
22.03.01, 22.03.05

(510), (511) 6 Dzwony metalowe, Dzwony i dzwonki, Me-
talowe konstrukcje nośne do dzwonów, Stalowe oprzyrzą-
dowania dzwonów, 7 Napędy elektryczne do dzwonów, 
37 Montaż kurantów elektronicznych, Montaż zegarów wie-
żowych, Montaż napędów dzwonniczych, Renowacje sta-
rych dzwonów, Renowacje starych tarczy zegarowych.

(210) 551158 (220) 2023 01 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONA ODNOWA
(510), (511) 7 Sortowniki odpadów, Maszyny do recyklingu, 
Maszyny do zbiórki butelek PET, 35 Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Administrowanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi i promocyjny-
mi, Usługi programów lojalnościowych w zakresie recyklingu, 
Usługi programów lojalnościowych polegających na zbiórce 
butelek PET, Usługi programów lojalnościowych w postaci 
systemu kaucyjnego, 40 Obróbka i przetwarzanie materiałów 
z tworzyw sztucznych, Sortowanie odpadów i materiałów na-
dających się do recyklingu, Recykling odpadów i śmieci, Recy-
kling butelek PET, Usługi recyklingowe, Doradztwo związane 
z recyklingiem odpadów i śmieci, 41 Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia eduka-
cyjne związane z ekologią i recyklingiem, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów związanych z ekolo-
gią i recyklingiem, Organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], Opracowywanie materia-
łów edukacyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, Nauczanie na temat 
wody pod kątem ekologii.
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(210) 551160 (220) 2023 01 09
(731) RADZIEJEWSKA KATARZYNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hello! BUSINESS CONCEPT

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
36 Usługi w zakresie nieruchomości, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 551162 (220) 2023 01 05
(731) BIALPAK CHOROMAŃSKI, LESZCZYŃSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) SiloExpert
(510), (511) 17 Taśma pakowa, Wodoodporna taśma kle-
jąca, Taśma klejąca opakowaniowa, Taśma samoprzylepna 
do opakowań, Taśma kauczukowa do izolacji, Folia polipro-
pylenowa, inna niż do pakowania, Materiały izolacyjne z two-
rzyw sztucznych, Materiały izolacyjne z tworzywa sztuczne-
go, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], Tworzywa 
sztuczne z odzysku, Materiały izolacyjne wykonane z two-
rzyw sztucznych, Materiały izolacyjne produkowane z two-
rzyw sztucznych, Materiały wypełniające z tworzyw sztucz-
nych, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Czę-
ściowo przetworzone tworzywo sztuczne w postaci arkuszy, 
Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
Folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Biode-
gradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnic-
twie, Folie winylowe dla rolnictwa, Arkusze polietylenowe 
do nakładania na szkielety konstrukcji rolniczych, Przezro-
czyste arkusze z żywicy akrylowej, zawierające siatki przewo-
dzące, Siatki azbestowe, Siatki z włókna szklanego do celów 
izolacyjnych, 35 Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, 
Informacje na temat metod sprzedaży, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi w zakresie pro-
mocji sprzedaży, Zarządzanie personelem zajmującym się 
sprzedażą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi do-
radcze dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwo w zakre-
sie promocji sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą klien-
tów, Informacje na temat sprzedaży produktów, Doradztwo 
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Usługi marketingu 
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Administrowanie 
odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Negocjowanie umów kupna i sprzeda-
ży towarów, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towa-
rów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, 
Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Zarzą-
dzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży 
i promocji, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, Marketing dotyczący 
promocji, Promocyjne usługi handlowe, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], 

Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i promo-
cyjne, Usługi w zakresie promocji, Organizacja działalności 
gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, Pro-
mowanie działalności gospodarczej, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następu-
jących towarów: folia, folia z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia 
wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, folia przy-
lepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do opakowań, folia samoprzylegająca 
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, nawijana 
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania urzą-
dzeń elektronicznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, 
nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowa-
nia żywności, taśma klejąca, folia spożywcza, folia z octanu 
celulozy do zawijania, taśma klejąca pakowa papierowa, 
worki na śmieci, worki z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, worki z tworzyw sztucznych na śmieci, winylowe worki 
na śmieci do użytku domowego, worki na śmieci z tworzyw 
sztucznych [do użytku domowego], uniwersalne woreczki 
z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania [koperty, wo-
reczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, pojemniki karto-
nowe, pojemniki papierowe, papierowe torebki do pakowa-
nia, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, worki i torby 
papierowe, torby papierowe do pakowania, torby papierowe 
na zakupy, torby z tworzyw sztucznych do owijania, torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego, taśma klejąca, taśmy 
z papieru, papierowa taśma pakowa, taśmy introligatorskie, 
taśmy papierowe, taśmy barwiące, taśmy [introligatorstwo], 
taśmy nasączone tuszem, rolki do taśm barwiących, taśmy 
zabezpieczające z tworzyw sztucznych, taśmy papierowe 
do maszyn liczących, taśmy z dekoracyjnego papieru (tan-
zaku), taśmy do kodów kreskowych, taśma klejąca [materiały 
piśmienne], taśmy przylepne do celów biurowych, taśma 
klejąca pakowa papierowa, taśmy papierowe do kalkulato-
rów, taśmy klejące do pakowania, taśmy klejące do celów 
papierniczych, taśma uszczelniająca do celów biurowych, 
taśmy do maszyn do pisania, dozowniki taśmy przylepnej 
[artykuły biurowe], taśmy elastyczne do użytku biurowego, 
korektory w taśmie [artykuły biurowe], taśmy i karty papie-
rowe do zapisu programów komputerowych, taśmy przy-
lepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, 
taśma do woreczków na żywność do użytku w zamrażar-
kach, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, dwu-
stronna taśma klejąca do użytku biurowego, dwustronna 
taśma przylepna do użytku domowego, podajniki do taśmy 
klejącej będące materiałami biurowymi, arkusze z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, torby z tworzyw sztucz-
nych do owijania i pakowania, taśma pakowa, wodoodporna 
taśma klejąca, taśma klejąca opakowaniowa, taśma samo-
przylepna do opakowań, taśma kauczukowa do izolacji, folia 
polipropylenowa, inna niż do pakowania, materiały izolacyj-
ne z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne z tworzywa 
sztucznego, folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], two-
rzywa sztuczne z odzysku, materiały izolacyjne wykonane 
z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne produkowane 
z tworzyw sztucznych, materiały wypełniające z tworzyw 
sztucznych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
częściowo przetworzone tworzywo sztuczne w postaci ar-
kuszy, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnic-
twie, folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, 
biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w rolnictwie, folie winylowe dla rolnictwa, arkusze poliety-
lenowe do nakładania na szkielety konstrukcji rolniczych, 
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przezroczyste arkusze z żywicy akrylowej, zawierające siat-
ki przewodzące, siatki azbestowe, siatki z włókna szklanego 
do celów izolacyjnych, sznurek do belowania, sznurek do pa-
kowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, kora 
[sznurek] do mocowania roślin, siatka ochronna rolnicza, wią-
zadła niemetalowe do celów rolniczych, taśmy niemetalowe 
do wiązania produktów rolniczych, siatki do osłony przed 
wiatrem, siatki ogrodowe, siatki maskujące, arkusze z siat-
ki polipropylenowej [wyroby niegotowe], sznurki, sznurki 
do wiązania, sznury wykonane z tworzyw sztucznych, liny, 
sznury, pasy i taśmy, sznur z sizalu, sznur polipropylenowy, 
niemetalowe sznury, sznurki do wiązania wykonane z natu-
ralnych włókien tekstylnych, sznurki do wiązania wykonane 
z włókien z tworzyw sztucznych, sznurki z niemetalowych 
materiałów do użytku przy przenoszeniu ładunków, siatki 
maskujące do użytku wizualnego, siatki wykonane z mate-
riałów innych niż metal i azbest, siatki z tworzyw sztucznych 
poliestru do pakowania towarów, liny, materiały arkuszowe 
z tworzyw sztucznych do zastosowania jako plandeki, plan-
deki, okrycia wodoodporne [plandeki], pokrycia wodood-
porne [plandeki], plandeki, markizy, namioty i niedopasowa-
ne pokrycia i wkładki, plandeki [nie dla statków], plastikowe 
plandeki wielofunkcyjne, pokrycia w postaci plandek, arku-
sze z tworzyw sztucznych [plandeki].

(210) 551171 (220) 2023 01 09
(731) MM AUTO ZŁOMOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Dębniak
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM AUTO

(531) 18.01.09, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, Re-
klama, Reklama i marketing, Informacja handlowa [działal-
ność gospodarcza], Administrowanie działalnością gospo-
darczą, Dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu 
na temat sprzedaży samochodów, Usługi reklamowe doty-
czące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Przetwarzanie 
danych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samo-
chodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części 
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi handlu deta-
licznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi 
reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, Re-
klamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu, 36 Wycena używanych samochodów, Udzielanie 
informacji związanych z wyceną samochodów używanych, 
Oceny i wyceny finansowe, Oceny finansowe, Wyceny fi-
nansowe, Informacje finansowe i wyceny, Usługi w zakre-
sie szacowania i wycen mienia, Wycena majątku rucho-
mego, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa],  
40 Złomowanie pojazdów, Obróbka [odzyskiwanie surow-
ców wtórnych] odpadów przemysłowych, Obróbka [obróbka  
mechaniczna] metalu, Obróbka odpadów, Usuwanie odpa-
dów [obróbka odpadów], Przetwarzanie odpadów, Uniesz-
kodliwianie odpadów [przetwarzanie], Pozyskiwanie ma-
teriałów z odpadów, Niszczenie odpadów, Obróbka [prze-
twarzanie] odpadów, Recykling, Recykling złomu, Recykling 
odpadów, Recykling opon, Recykling metali.

(210) 551183 (220) 2023 01 10
(731) NARA TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 

Osmangazi-Bursa, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaraMaxx

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 18 Skóra surowa lub półprzetworzona i futro, 
Imitacje skóry, Skóra wyprawiona, Skóra stosowana do pod-
szewek, Artykuły wykonane ze skóry, imitacji skóry lub innych 
materiałów z tej klasy służące do przenoszenia, mianowicie 
torby, portfele, pudełka i kufry wykonane ze skóry lub skóry 
wyprawionej, Etui na klucze, Kufry bagażowe, Walizki, Paraso-
le, Parasolki, Przeciwsłoneczne parasole, Laski, kijki marszowe 
i trekkingowe, Baty, bicze, Uprzęże, Wyroby rymarskie, Strze-
miona, Rzemienie [rymarstwo], 25 Odzież, w tym bielizna 
i odzież wierzchnia, inna niż odzież ochronna specjalnego 
przeznaczenia, Skarpety, Szaliki [odzież], Szale, Bandany, Chu-
sty, Paski [odzież], Obuwie, Buty, Pantofle, Sandały, Nakrycia 
głowy, Kapelusze, Czapki z daszkiem, Berety, Czapki [nakrycia 
głowy], Czapki sportowe.

(210) 551193 (220) 2023 01 10
(731) IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKÓW MAŁOPOLSKA EG 2023  

3rd EUROPEAN GAMES

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Magnesy, Magnesy dekoracyjne, Magnesy de-
koracyjne na lodówki, Pamięć USB [pendrive], Pamięci ze-
wnętrzne USB, Pamięci USB [niezapisane], Elektroniczne bazy 
danych, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, Symulatory medyczne 
[pomoce dydaktyczne], Manekiny reanimacyjne [przyrządy 
dydaktyczne], Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, 
Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia audiowizual-
ne i fotograficzne, Urządzenia kinematograficzne, Urządze-
nia i przyrządy optyczne, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia 
i przyrządy wagowe do jednostek umownych, Urządzenia 
i instrumenty sygnalizacyjne, Monitorujące urządzenia kon-
trolne [elektryczne], Elektryczne urządzenia kontrolne, Urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do odtwarza-
nia dźwięku, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania ob-
razu, Sprzęt do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do odtwa-
rzania do nośników dźwięku i obrazu, Urządzenia do nagry-
wania do nośników dźwięku i obrazu, Urządzenia do trans-
misji dźwięku, danych lub obrazów, Magnetyczne nośniki 
danych, Optyczne nośniki do zapisu, Płyty DVD, Ochronne 
kaski sportowe, Okulary, Ochronne (Okulary -) do uprawiania 
sportu, Okulary do uprawiania sportu, Okulary przeciwsło-
neczne, Gogle do celów sportowych, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do kamer wideo, 
Aparaty fotograficzne, Sprzęt komputerowy, Oprogramowa-
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nie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, 
Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, 
Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych 
pozycjonujących, Zasilacze sieciowe [baterie], Zasilacze prze-
nośne (akumulatory), Oprogramowanie do zasilaczy siecio-
wych, Oprogramowanie do przenośnych zasilaczy, Przeno-
śne urządzenia elektroniczne do bezprzewodowego odbio-
ru i/lub transmisji danych, Oprogramowanie do gier elektro-
nicznych do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
gier komputerowych do użytku na telefonach komórko-
wych, Oprogramowanie gier na smartfony, do pobrania, Słu-
chawki, Słuchawki douszne, Mikrofony, Kompaktowe (Od-
twarzacze płyt -), Oprogramowanie multimedialne zapisane 
na płytach CD-ROM, Odtwarzacze DVD, Nagrywarki DVD, 
Nagrywarki płyt DVD, Telefony, Telefony bezprzewodowe, 
Smartfony, Etui na telefony komórkowe, Futerały na telefony 
komórkowe, Karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], 
Karty debetowe kodowane magnetycznie, Karty inteligent-
ne [karty z układem scalonym], Karty wyposażone w mikro-
procesory, Karty pamięciowe, 14 Breloki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Bre-
loczki do kluczy, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek 
na klucze, Wisiorki, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), 
16 Artykuły biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, Artykuły 
piśmiennicze, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły 
papiernicze do pisania, Linijki, Pióra i długopisy [artykuły biu-
rowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Mazaki, Zeszyty, Notesy, 
Notatniki, Bloki [artykuły papiernicze], Bloczki notatnikowe, 
Bloczki do pisania, Teczki [artykuły biurowe], Plakaty rekla-
mowe, Afisze, plakaty, Plakaty z papieru, Plakaty z kartonu, 
Broszury, 18 Plecaki, Plecaki [małe], Torby, Płócienne torby 
na zakupy, 21 Kubki, Kubki do napojów, Kubki gliniane, Kieli-
chy do napojów [puchary], Naczynia do napojów, Naczynia 
szklane do napojów, 24 Flagi, nie z papieru, Flagi z tworzyw 
sztucznych, Flagi tekstylne, Flagi nylonowe, Flagi z materia-
łów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, Koszulki 
z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Bluzki, Bluzki z krót-
kimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, 
Bluzy z kapturem, Szaliki, Nakrycia głowy, 26 Smycze [paski] 
do noszenia, Paski (Zapięcia do -), Zawieszki [nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], Ozdobne zawieszki 
do telefonów komórkowych, 28 Maskotki, Zabawki, Artykuły 
gimnastyczne i sportowe, Karty do gry, Dekoracje świątecz-
ne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, 
Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie promo-
cji sprzedaży, Informacje na temat sprzedaży produktów, 
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami pi-
śmiennym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z nakryciami głowy, Promowanie zawo-
dów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą pamięci USB [pendrive], Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą magnesów dekora-
cyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
smyczy, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
flag, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą pla-
katów, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
breloków, zawieszek, wisiorków do kluczy, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą kubków, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą plecaków, 38 Usługi tele-
komunikacyjne, Usługi nadawania programów telewizyj-

nych, Usługi telefonii komórkowej, Komunikacja za pośred-
nictwem analogowych i cyfrowych terminali komputero-
wych, Telekomunikacja za pomocą terminali komputero-
wych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegra-
fów, telefonów, Komunikacja za pośrednictwem sieci świa-
tłowodowych, Komunikacja przez telefony komórkowe, Ko-
munikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Usługi telekomunikacyjne związane z transmisją informacji 
faksem, Agencje informacyjne, Usługi przesyłania wiadomo-
ści, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie, Transmisje 
na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kame-
ry internetowe], Nadawanie programów telewizyjnych i ra-
diowych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za po-
średnictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nada-
wanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednic-
twem Internetu, Przesyłanie danych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji za pomocą 
poczty elektronicznej, Usługi dostępu do Internetu, Usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi trans-
misji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, 
41 Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Organizacja imprez sportowych, Organizowanie zawodów 
sportowych, Organizacja turniejów sportowych, Organizo-
wanie i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, Organizo-
wanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowanie 
turniejów sportowych, Organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie, przygoto-
wywanie i prowadzenie zawodów sportowych, Przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, Prowadzenie zawodów spor-
towych, Prowadzenie imprez sportowych na żywo, Udziela-
nie informacji związanych ze sportem, Udzielanie informacji 
dotyczących osobistości sportowych, Udzielanie informacji 
związanych z wydarzeniami sportowymi, Udostępnianie wy-
darzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Naucza-
nie, Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Administrowanie [organizacja] działalnością kul-
turalną, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edu-
kacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach 
rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach kultural-
nych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi rozrywko-
we związane ze sportem, Obsługa obiektów sportowych, 
Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edu-
kacji, rozrywki, sportu i kultury, Produkcja imprez sportowych 
na potrzeby telewizji, Usługi nagrywania i produkcji audio, 
Usługi produkcji radiowej, Usługi w zakresie produkcji pro-
gramów radiowych, Usługi w zakresie produkcji widowisk, 
Produkcja filmów animowanych, Rezerwacja miejsc na im-
prezy rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi informacyjne w za-
kresie biletów na wydarzenia sportowe, Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie gier kompute-
rowych on-line, Zapewnianie dostępu do gier wideo on-line, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do po-
brania), Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, Publikacja gazet elektronicznych online, Elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, Zapewnianie muzyki na żywo, Udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie aktu-
alności związanymi ze sportem.

(210) 551194 (220) 2023 01 10
(731) IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KRAKÓW MAŁOPOLSKA EG 2023  
3rd EUROPEAN GAMES

(531) 26.13.25, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Magnesy, Magnesy dekoracyjne, Magnesy de-
koracyjne na lodówki, Pamięć USB [pendrive], Pamięci ze-
wnętrzne USB, Pamięci USB [niezapisane], Elektroniczne bazy 
danych, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, Symulatory medyczne 
[pomoce dydaktyczne], Manekiny reanimacyjne [przyrządy 
dydaktyczne], Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, 
Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia audiowizual-
ne i fotograficzne, Urządzenia kinematograficzne, Urządze-
nia i przyrządy optyczne, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia 
i przyrządy wagowe do jednostek umownych, Urządzenia 
i instrumenty sygnalizacyjne, Monitorujące urządzenia kon-
trolne [elektryczne], Elektryczne urządzenia kontrolne, Urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do odtwarza-
nia dźwięku, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania ob-
razu, Sprzęt do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do odtwa-
rzania do nośników dźwięku i obrazu, Urządzenia do nagry-
wania do nośników dźwięku i obrazu, Urządzenia do trans-
misji dźwięku, danych lub obrazów, Magnetyczne nośniki 
danych, Optyczne nośniki do zapisu, Płyty DVD, Ochronne 
kaski sportowe, Okulary, Ochronne (Okulary -) do uprawiania 
sportu, Okulary do uprawiania sportu, Okulary przeciwsło-
neczne, Gogle do celów sportowych, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do kamer wideo, 
Aparaty fotograficzne, Sprzęt komputerowy, Oprogramowa-
nie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, 
Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, 
Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych 
pozycjonujących, Zasilacze sieciowe [baterie], Zasilacze prze-
nośne (akumulatory), Oprogramowanie do zasilaczy siecio-
wych, Oprogramowanie do przenośnych zasilaczy, Przeno-
śne urządzenia elektroniczne do bezprzewodowego odbio-
ru i/lub transmisji danych, Oprogramowanie do gier elektro-
nicznych do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
gier komputerowych do użytku na telefonach komórko-
wych, Oprogramowanie gier na smartfony, do pobrania, Słu-
chawki, Słuchawki douszne, Mikrofony, Kompaktowe (Od-
twarzacze płyt -), Oprogramowanie multimedialne zapisane 
na płytach CD-ROM, Odtwarzacze DVD, Nagrywarki DVD, 
Nagrywarki płyt DVD, Telefony, Telefony bezprzewodowe, 
Smartfony, Etui na telefony komórkowe, Futerały na telefony 
komórkowe, Karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], 
Karty debetowe kodowane magnetycznie, Karty inteligent-
ne [karty z układem scalonym], Karty wyposażone w mikro-
procesory, Karty pamięciowe, 14 Breloki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Bre-
loczki do kluczy, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek 
na klucze, Wisiorki, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), 
16 Artykuły biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, Artykuły 
piśmiennicze, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły 
papiernicze do pisania, Linijki, Pióra i długopisy [artykuły biu-
rowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Mazaki, Zeszyty, Notesy, 
Notatniki, Bloki [artykuły papiernicze], Bloczki notatnikowe, 
Bloczki do pisania, Teczki [artykuły biurowe], Plakaty rekla-
mowe, Afisze, plakaty, Plakaty z papieru, Plakaty z kartonu, 

Broszury, 18 Plecaki, Plecaki [małe], Torby, Płócienne torby 
na zakupy, 21 Kubki, Kubki do napojów, Kubki gliniane, Kieli-
chy do napojów [puchary], Naczynia do napojów, Naczynia 
szklane do napojów, 24 Flagi, nie z papieru, Flagi z tworzyw 
sztucznych, Flagi tekstylne, Flagi nylonowe, Flagi z materia-
łów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, Koszulki 
z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Bluzki, Bluzki z krót-
kimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, 
Bluzy z kapturem, Szaliki, Nakrycia głowy, 26 Smycze [paski] 
do noszenia, Paski (Zapięcia do -), Zawieszki [nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], Ozdobne zawieszki 
do telefonów komórkowych, 28 Maskotki, Zabawki, Artykuły 
gimnastyczne i sportowe, Karty do gry, Dekoracje świątecz-
ne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, 
Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie promo-
cji sprzedaży, Informacje na temat sprzedaży produktów, 
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami pi-
śmiennym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z nakryciami głowy, Promowanie zawo-
dów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą pamięci USB [pendrive], Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą magnesów dekora-
cyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
smyczy, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
flag, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą pla-
katów, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
breloków, zawieszek, wisiorków do kluczy, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą kubków, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą plecaków, 38 Usługi tele-
komunikacyjne, Usługi nadawania programów telewizyj-
nych, Usługi telefonii komórkowej, Komunikacja za pośred-
nictwem analogowych i cyfrowych terminali komputero-
wych, Telekomunikacja za pomocą terminali komputero-
wych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegra-
fów, telefonów, Komunikacja za pośrednictwem sieci świa-
tłowodowych, Komunikacja przez telefony komórkowe, Ko-
munikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Usługi telekomunikacyjne związane z transmisją informacji 
faksem, Agencje informacyjne, Usługi przesyłania wiadomo-
ści, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie, Transmisje 
na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kame-
ry internetowe], Nadawanie programów telewizyjnych i ra-
diowych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za po-
średnictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nada-
wanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednic-
twem Internetu, Przesyłanie danych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji za pomocą 
poczty elektronicznej, Usługi dostępu do Internetu, Usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi trans-
misji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, 
41 Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Organizacja imprez sportowych, Organizowanie zawodów 
sportowych, Organizacja turniejów sportowych, Organizo-
wanie i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, Organizo-
wanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowanie 
turniejów sportowych, Organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie, przygoto-
wywanie i prowadzenie zawodów sportowych, Przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, Prowadzenie zawodów spor-
towych, Prowadzenie imprez sportowych na żywo, Udziela-
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nie informacji związanych ze sportem, Udzielanie informacji 
dotyczących osobistości sportowych, Udzielanie informacji 
związanych z wydarzeniami sportowymi, Udostępnianie wy-
darzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Naucza-
nie, Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Administrowanie [organizacja] działalnością kul-
turalną, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edu-
kacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach 
rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach kultural-
nych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi rozrywko-
we związane ze sportem, Obsługa obiektów sportowych, 
Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edu-
kacji, rozrywki, sportu i kultury, Produkcja imprez sportowych 
na potrzeby telewizji, Usługi nagrywania i produkcji audio, 
Usługi produkcji radiowej, Usługi w zakresie produkcji pro-
gramów radiowych, Usługi w zakresie produkcji widowisk, 
Produkcja filmów animowanych, Rezerwacja miejsc na im-
prezy rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi informacyjne w za-
kresie biletów na wydarzenia sportowe, Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie gier kompute-
rowych on-line, Zapewnianie dostępu do gier wideo on-line, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do po-
brania), Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, Publikacja gazet elektronicznych online, Elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, Zapewnianie muzyki na żywo, Udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie aktu-
alności związanymi ze sportem.

(210) 551200 (220) 2023 01 10
(731) GÓRSKI ADAM KANCELARIA ADWOKACKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGAL NIEZBĘDNA POMOC PRAWNA

(531) 17.03.05, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Publikacje 
elektroniczne, E-booki, 41 Udostępnianie publikacji on-line, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Elek-
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Edukacja prawna, 45 Doradztwo prawne, Usługi 
wsparcia prawnego, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
Dostarczanie informacji prawnych, Usługi prawne.

(210) 551201 (220) 2023 01 10
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Izosafner
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210) 551214 (220) 2023 01 11
(731) MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING  
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) OPAL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieru-
chomościami, Inwestowanie w nieruchomości.

(210) 551218 (220) 2023 01 10
(731) GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) altkom akademia

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, Informacje o edukacji, Kształce-
nie praktyczne, Nauczanie, Nauczanie korespondencyjne, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Publikacje elektroniczne online książek i periodyków, Publi-
kacje elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie 
książek, Usługi szkół [edukacja], Wyższe uczelnie [edukacja], 
Zawodowe (poradnictwo) [porady w zakresie edukacji lub 
kształcenia].

(210) 551227 (220) 2023 01 11
(731) ISBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC GOLDEN CLINIC

(531) 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Za-
biegi depilacyjne, Usługi laserowego usuwania owłosienia, 
Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi fizjotera-
pii, Masaże, Akupunktura, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi 
pielęgnacji urody, Chirurgia kosmetyczna, Doradztwo die-
tetyczne, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczny zabieg 
laserowy skóry, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla lu-
dzi, Salony piękności, Świadczenie usług przez salony pięk-
ności, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi w zakresie od-
chudzania, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie trwałego 
usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie planowa-
nia diety odchudzającej, Usługi w zakresie porad kosmetycz-
nych, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy.
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(210) 551231 (220) 2023 01 11
(731) BELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) Salami Bumerang Prosty
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.

(210) 551232 (220) 2023 01 11
(731) BELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) Salami Boomerang Prosty
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.

(210) 551278 (220) 2023 01 12
(731) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.03.02, 26.03.16, 26.03.18, 28.05.99
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akceso-
ria do pojazdów, Pojazdy, Drony, Amfibie [pojazdy], Amfi-
bie, Lądowe pojazdy i środki transportu, Koła i opony oraz 
gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Części i akcesoria 
do pojazdów lądowych, Bieżnikowane opony, Koła, opo-
ny i gąsienicowy układ bieżny, Łańcuchy antypoślizgowe 
na opony, Łańcuchy na opony [części do pojazdów lądo-
wych], Opony, Opony bezdętkowe do kół rowerów, Opo-
ny bezdętkowe do rowerów, Opony do autobusów, Opo-
ny do kół podwozia samolotu, Opony do kół pojazdów, 
Opony do kół pojazdów leśnych, Opony do kół pojazdów 
mechanicznych, Opony do motocykli, Opony do pługów 
śnieżnych, Opony do pojazdów, Opony do pojazdów 
ciężarowych, Opony do pojazdów dostawczych, Opony 
do pojazdów dwukołowych, Opony do pojazdów lądo-
wych, Opony do pojazdów mechanicznych, Opony do po-
jazdów rolniczych, Opony do rowerów dla dzieci, Opony 
do samochodów, Opony do spycharek, Opony do statków 
powietrznych, Opony do wózków inwalidzkich, Opony 
pełne do kół pojazdów, Opony pneumatyczne, Opony 
pneumatyczne do samochodów, Opony pneumatyczne 
i dętki do motocykli, Opony regenerowane, Opony rowe-
rowe, Opony rowerowe bezdętkowe, Opony samochodo-
we [środki antypoślizgowe do -], Opony z kolcami do po-
jazdów, Opony z kolcami wspomagające przyczepność 
pojazdów na śniegu, Opony z kolcami wspomagające 
przyczepność pojazdów na lodzie, Opony z pełnej gumy 
do kół pojazdów, Podkładki antypoślizgowe pod opony 
pojazdów, Pokrowce na opony, Przeciwpoślizgowe tek-
stylne pokrowce na opony, Zewnętrzne powłoki opony 
do opon pneumatycznych.

(210) 551320 (220) 2023 01 13
(731) NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEPTUN

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 
26.11.01, 26.11.08, 29.01.12

(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzo-
ne i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe 
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki 
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 9 Urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 11 Insta-
lacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do chło-
dzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Palniki, bojle-
ry i podgrzewacze, Akcesoria zabezpieczające i do regu-
lacji instalacji wodnych i gazowych, 17 Rury giętkie, rurki, 
przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, 
nie z metalu, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpie-
czające, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich 
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, 
wszystkie niemetalowe, 19 Niemetalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich 
materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej 
klasie, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 Usłu-
gi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wydobywanie 
surowców naturalnych, Usługi w zakresie wykopywania 
i wydobywania zasobów naturalnych, 39 Dystrybucja 
za pomocą rurociągów i kabli, Transport, Parkowanie 
i przechowywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie 
towarów, Usługi wynajmu związane z pojazdami, trans-
portem i magazynowaniem.

(210) 551323 (220) 2023 01 13
(731) MECANAYA IMMOBILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mecanaya

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 43 Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt  
czasowy.
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(210) 551351 (220) 2023 01 15
(731) PALACZ PIOTR PPHU DIDIBABY, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DiDiBABY

(531) 18.01.19, 18.01.23, 01.01.03, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.08, 
29.01.11

(510), (511) 12 Wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, 
28 Domki do zabawy, Sanki.

(210) 551400 (220) 2023 01 16
(731) PRIMESTUFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DS DETAILING SUITS GENTLEMEN

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.22, 29.01.13

(510), (511) 3 Płyny do czyszczenia przedniej szyby samo-
chodowej, Środki do czyszczenia pojazdów, Preparaty czysz-
czące do samochodów, Preparaty myjące do pojazdów, 
Spryskiwacze szyb samochodowych (Płyny do -), Środki 
do nadawania połysku samochodom, Środki do polerowa-
nia opon pojazdów, Środki do polerowania samochodów, 
Szampony do mycia samochodów, Szampony do pojazdów, 
Wosk do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, Wosk 
karnauba do samochodów, Wosk samochodowy, Detergen-
ty do samochodów.

(210) 551438 (220) 2023 01 17
(731) WOŁCZYK MARIUSZ P.P.H.U. WALKOFF, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) VELLUGGIO
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia.

(210) 551451 (220) 2023 01 17
(731) KUBIK MATEUSZ, Rzyki
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PLASTEREK DREWNA

(531) 07.15.08, 26.11.03, 26.11.13, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.22, 
27.05.01, 27.05.02, 29.01.12

(510), (511) 20 Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Sto-
liki nocne, Stoliki salonowe, Stoliki przy kanapie.

(210) 551462 (220) 2023 01 17
(731) SOODI REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Nittki Makaroniarnia
(510), (511) 43 Restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze.

(210) 551466 (220) 2023 01 18
(731) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.11, 
27.05.21, 01.15.05, 26.03.02, 26.03.06, 26.03.13, 26.03.18, 
24.01.07, 24.01.15

(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych, 
Antypoślizgowe łańcuchy na opony pojazdów, Bieżniko-
wane opony, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne 
do pojazdów, Koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, Łań-
cuchy antypoślizgowe na opony, Łańcuchy na opony [czę-
ści do pojazdów lądowych], Opony, Opony bezdętkowe 
do kół rowerów, Opony bezdętkowe do rowerów, Opony 
do autobusów, Opony do kół podwozia samolotu, Opony 
do kół pojazdów, Opony do kół pojazdów leśnych, Opony 
do kół pojazdów mechanicznych, Opony do motocykli, 
Opony do pługów śnieżnych, Opony do pojazdów, Opony 
do pojazdów ciężarowych, Opony do pojazdów dostaw-
czych, Opony do pojazdów dwukołowych, Opony do po-
jazdów lądowych, Opony do pojazdów mechanicznych, 
Opony do pojazdów rolniczych, Opony do rowerów dla 
dzieci, Opony do samochodów, Opony do spycharek, Opo-
ny do statków powietrznych, Opony do wózków inwalidz-
kich, Opony pełne do kół pojazdów, Opony pneumatyczne, 
Opony pneumatyczne do samochodów, Opony pneuma-
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tyczne i dętki do motocykli, Opony regenerowane, Opony 
rowerowe, Opony rowerowe bezdętkowe, Środki anty-
poślizgowe do opon samochodowych, Opony z kolcami 
do pojazdów, Opony z kolcami wspomagające przyczep-
ność pojazdów na śniegu, Opony z kolcami wspomagające 
przyczepność pojazdów na lodzie, Opony z pełnej gumy 
do kół pojazdów, Podkładki antypoślizgowe pod opony po-
jazdów, Pokrowce na opony, Przeciwpoślizgowe tekstylne 
pokrowce na opony, Zewnętrzne powłoki opony do opon 
pneumatycznych, Bieżniki do bieżnikowania opon pojaz-
dów inżynierii wodno-lądowej, Bieżniki do bieżnikowania 
opon pojazdów używanych w inżynierii wodno-lądowej, 
Bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów służby leśnej, 
Bieżniki do bieżnikowania opon, Bieżniki do opon, Bieżniki 
opon, Bieżniki opon gumowe, Urządzenia antypoślizgowe 
do opon pojazdów, Antypoślizgowe przyrządy do opon 
pojazdów, Dętki do opon, Dętki do opon motocykli, Dętki 
do opon pneumatycznych do kół pojazdów, Dętki do opon 
pneumatycznych, Dętki do opon pojazdów, Dętki [do opon 
samochodowych], Faktury bieżników opon, Gumowe bież-
niki opon, Kolce antypoślizgowe do opon pojazdów, Kolce 
do opon, Korpusy opon, Łańcuchy ochronne do opon, Łatki 
do naprawy opon, Łatki do opon, Łatki gumowe do napra-
wy opon pojazdów, Łaty do naprawiania opon pojazdów, 
Łaty do opon, Łaty na dętki do opon, Materiały do łatania 
dętek do opon, Materiały do naprawy opon, Metalowe kol-
ce do opon pojazdów, Nakrętki na wentyle do opon pojaz-
dów, Piankowe wkładki do opon, Pierścienie do bieżniko-
wania opon, Pompki do pompowania opon rowerowych, 
Pompki do pompowania opon pneumatycznych, Pompki 
do pompowania opon rowerów, Pompki do pompowania 
opon pojazdów, Pompki nożne do pompowania opon po-
jazdów, Pompki ręczne do pompowania opon pojazdów, 
Przylepne łatki gumowe do naprawy dętek lub opon, 
Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, Sprzęt 
naprawczy do opon, Urządzenia do montażu opon, Urzą-
dzenia do pompowania opon, Urządzenia zabezpieczające 
przed poślizgiem do opon pojazdów, Urządzenia zabezpie-
czające przed poślizgiem do opon samochodowych, Wen-
tyle do opon, Wentyle do opon pojazdów, Wkładki ochron-
ne do opon, Wzory bieżnika gumowego do użytku w bież-
nikowaniu opon, Wzory bieżnika gumowego do użytku 
w bieżnikowaniu opon po recyklingu, Wzory bieżnika gu-
mowego do użytku w bieżnikowaniu opon pojazdów.

(210) 551467 (220) 2023 01 18
(731) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(540) (znak słowny)
(540) FLAMESTONE
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akceso-
ria do pojazdów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, 
Antypoślizgowe łańcuchy na opony pojazdów, Bieżniko-
wane opony, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne 
do pojazdów, Koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, Łań-
cuchy antypoślizgowe na opony, Łańcuchy na opony [czę-
ści do pojazdów lądowych], Opony, Opony bezdętkowe 
do kół rowerów, Opony bezdętkowe do rowerów, Opony 
do autobusów, Opony do kół podwozia samolotu, Opony 
do kół pojazdów, Opony do kół pojazdów leśnych, Opony 
do kół pojazdów mechanicznych, Opony do motocykli, 
Opony do pługów śnieżnych, Opony do pojazdów, Opony 
do pojazdów ciężarowych, Opony do pojazdów dostaw-
czych, Opony do pojazdów dwukołowych, Opony do po-
jazdów lądowych, Opony do pojazdów mechanicznych, 
Opony do pojazdów rolniczych, Opony do rowerów dla 
dzieci, Opony do samochodów, Opony do spycharek, Opo-

ny do statków powietrznych, Opony do wózków inwalidz-
kich, Opony pełne do kół pojazdów, Opony pneumatyczne, 
Opony pneumatyczne do samochodów, Opony pneuma-
tyczne i dętki do motocykli, Opony regenerowane, Opony 
rowerowe, Opony rowerowe bezdętkowe, Środki anty-
poślizgowe do opon samochodowych, Opony z kolcami 
do pojazdów, Opony z kolcami wspomagające przyczep-
ność pojazdów na śniegu, Opony z kolcami wspomagające 
przyczepność pojazdów na lodzie, Opony z pełnej gumy 
do kół pojazdów, Podkładki antypoślizgowe pod opony po-
jazdów, Przeciwpoślizgowe tekstylne pokrowce na opony, 
Pokrowce na opony, Zewnętrzne powłoki opony do opon 
pneumatycznych, Antypoślizgowe przyrządy do opon po-
jazdów, Urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, 
Bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów inżynierii wod-
no-lądowej, Bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów 
używanych w inżynierii wodno-lądowej, Bieżniki do bieżni-
kowania opon pojazdów służby leśnej, Bieżniki do bieżniko-
wania opon, Bieżniki do opon, Bieżniki opon, Bieżniki opon 
gumowe, Dętki do opon, Dętki do opon motocykli, Dętki 
do opon pneumatycznych do kół pojazdów, Dętki do opon 
pneumatycznych, Dętki do opon pojazdów, Dętki [do opon 
samochodowych], Faktury bieżników opon, Gumowe bież-
niki opon, Kolce antypoślizgowe do opon pojazdów, Kolce 
do opon, Korpusy opon, Łańcuchy ochronne do opon, Łatki 
do naprawy opon, Łatki do opon, Łatki gumowe do napra-
wy opon pojazdów, Łaty do naprawiania opon pojazdów, 
Łaty do opon, Łaty na dętki do opon, Materiały do łatania 
dętek do opon, Materiały do naprawy opon, Metalowe kol-
ce do opon pojazdów, Nakrętki na wentyle do opon pojaz-
dów, Piankowe wkładki do opon, Pierścienie do bieżniko-
wania opon, Pompki do pompowania opon rowerowych, 
Pompki do pompowania opon pneumatycznych, Pompki 
do pompowania opon rowerów, Pompki do pompowania 
opon pojazdów, Pompki nożne do pompowania opon po-
jazdów, Pompki ręczne do pompowania opon pojazdów, 
Przylepne łatki gumowe do naprawy dętek lub opon, 
Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, Sprzęt 
naprawczy do opon, Urządzenia do montażu opon, Urzą-
dzenia do pompowania opon, Urządzenia zabezpieczające 
przed poślizgiem do opon pojazdów, Urządzenia zabezpie-
czające przed poślizgiem do opon samochodowych, Wen-
tyle do opon, Wentyle do opon pojazdów, Wkładki ochron-
ne do opon, Wzory bieżnika gumowego do użytku w bież-
nikowaniu opon, Wzory bieżnika gumowego do użytku 
w bieżnikowaniu opon po recyklingu.

(210) 551496 (220) 2023 01 18
(731) LODOSTANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rotmanka
(540) (znak słowny)
(540) Street Lód
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Lody mleczne [lody], Lody spożywcze, Lody owocowe, 
43 Lodziarnie.

(210) 551499 (220) 2023 01 18
(731) LODOSTANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rotmanka
(540) (znak słowny)
(540) Streetlód
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Lody mleczne, Lody owocowe, Lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, 43 Lodziarnie.
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(210) 551529 (220) 2023 01 19
(731) STAR VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LBS
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Eduka-
cja, rozrywka i sport.

(210) 551532 (220) 2023 01 19
(731) LODOSTANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rotmanka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SL Sweetlód PRODUCENT LODÓW 

RZEMIEŚLNICZYCH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22, 
27.05.24, 27.03.15, 08.01.18, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody bez mleka, Lody 
jadalne, Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Lody na bazie 
jogurtu [lody jako główny składnik], Lody na patyku, Lody 
owocowe, Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe 
w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, Lody typu sandwich, Lody w proszku, 
Lody truflowe, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Jadalne 
lody owocowe, 43 Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.

(210) 551533 (220) 2023 01 19
(731) VIRAL TALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) ViralTalk
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach 
internetowych, Oprogramowanie komputerowe do re-
klamy, Oprogramowanie do projektowania reklam online 
na stronach internetowych, Oprogramowanie marketin-
gowe do wyszukiwania, Oprogramowanie marketingo-
we do wyszukiwania dla osób trzecich, Oprogramowanie 
do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), 
Oprogramowanie do rozwoju mediów, Oprogramowanie 
do rozwoju produktów, 35 Doradztwo dotyczące reklamy, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, Agencje reklamowe, Aktualizowanie 
informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, 
Administrowanie dotyczące marketingu, Agencje informa-
cji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych 

demograficznych], Analiza trendów marketingowych, Ana-
liza w zakresie marketingu, Analizy w zakresie marketingu, 
Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzi-
nie strategii marketingowych, Doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące 
zarządzania marketingowego, Doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 
Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia marketingowego, Dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie in-
formacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, Informacja lub badania w zakresie 
działalności gospodarczej i marketingu, Informacja marke-
tingowa, Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, 
Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing do-
tyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlo-
wy [inny niż sprzedaż], Marketing internetowy, Marketing 
imprez i wydarzeń, Marketing opierający się na współpracy 
z influencerem [Influencer marketing], Marketing referen-
cyjny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Ocena statystyczna danych marketingowych, 
Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Opraco-
wanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie ankiet 
marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Organizacja i przeprowadza-
nie wydarzeń marketingowych, Organizowanie i prowa-
dzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, Planowanie strategii marketingowych, Po-
moc w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie 
zarządzania marketingowego, Porady w zakresie marke-
tingu, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych 
lub marketingowych, Projektowanie badań marketingo-
wych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Prowadzenie badań marketingowych, Reklama 
i marketing, Przygotowywanie planów marketingowych, 
Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Rozwój 
planu marketingowego, Sporządzanie raportów do celów 
marketingowych, Świadczenie doradczych usług marke-
tingowych dla producentów, Usługi doradcze w zakresie 
marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji 
i marketingu, Usługi badawcze w zakresie reklamy i mar-
ketingu, Usługi agencji marketingowych, Udzielanie infor-
macji dotyczących marketingu, Udostępnianie raportów 
marketingowych, Usługi doradztwa w zakresie marketin-
gu, Usługi marketingowe, Usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie marketingu, Usługi marketingowe świadczone za po-
mocą sieci cyfrowych, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek 
internetowych, Usługi marketingowe w dziedzinie opty-
malizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi w zakresie 
marketingu baz danych, Usługi w zakresie marketingu go-
spodarczego, Usługi w zakresie marketingu produktów, 
Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi re-
klamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe 
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i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi rekla-
mowe i marketingowe online, Usługi rozwoju w zakresie 
kreatywnego planowania marketingowego, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju 
produktu, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku fir-
my, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, 
Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji re-
klamowych, 41 Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu 
w handlu detalicznym, Wykłady na temat umiejętności 
marketingowych, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketin-
giem i biznesem, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia, 42 Wspomagane 
komputerowo projektowanie grafiki wideo, Opracowywa-
nie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów 
i oprogramowania, Usługi projektowania, Usługi w zakresie 
projektowania, Prace badawczo-rozwojowe nad produk-
tami, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami, Prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich, Projektowanie i rozwój 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego i oprogramowania.

(210) 551614 (220) 2023 01 22
(731) WALKUSZ MICHAŁ REVOKO, Gdańsk
(540) (znak słowny)

(540) Chata Drwala
(510), (511) 4 Długie cienkie świece, Świece, Świece 
do oświetlenia, Świece okolicznościowe, Świece perfumo-
wane, Świece sojowe, Świece stołowe, Świece w puszkach, 
Świece wotywne, Świece zapachowe, Świece zawierające 
środki do odstraszania owadów, Zapachowe świece aroma-
terapeutyczne.

(210) 551672 (220) 2023 01 24
(731) E-POJAZDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e e-pojazdy.com

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.21, 27.05.23, 27.05.24, 27.03.15, 14.01.10, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne, Pojazdy napędzane 
elektrycznie, Zasilane elektrycznie pojazdy mechaniczne, 
Rowery elektryczne, Skutery z napędem elektrycznym, 
Elektryczne skutery jednokołowe, Samochody elektryczne 
zasilane z sieci, Elektryczne motocykle, Hulajnogi (pojazdy), 
Samochody elektryczne.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 550201, 550202

2 549751, 550201, 550202

3 500019, 542781, 549093, 550044, 550150, 550200, 550309, 550310, 550626, 550993, 551031, 551033, 551050, 
551070, 551400

4 550988, 550989, 551614

5 548841, 549994, 550201, 550202, 550394, 550610, 550611, 550739, 550927, 550993, 551029, 551031, 551033, 
551041, 551042, 551070, 551078, 551201

6 478694, 547147, 550328, 550751, 550763, 550764, 550854, 551079, 551153, 551320

7 551153, 551158

8 520289, 520290, 542781, 547147, 550200, 550626

9 478694, 513370, 513371, 532465, 532468, 532469, 532470, 532471, 546471, 549757, 549942, 549973, 549982, 
550279, 550282, 550284, 550292, 550359, 550365, 550791, 550833, 550897, 551029, 551059, 551091, 551099, 
551193, 551194, 551200, 551320, 551533

10 546472, 550882, 551033, 551070, 551078

11 547147, 549757, 550326, 550328, 550350, 551000, 551138, 551320

12 550795, 550798, 551123, 551126, 551278, 551351, 551466, 551467, 551672

14 551024, 551073, 551099, 551193, 551194

16 478694, 545780, 547147, 549942, 550150, 550432, 550433, 550583, 550584, 550587, 550855, 550921, 551091, 
551122, 551125, 551141, 551193, 551194

17 550326, 551079, 551125, 551128, 551141, 551162, 551320

18 551183, 551193, 551194, 551438

19 550350, 550763, 550764, 550854, 551079, 551320

20 547147, 548344, 550328, 550887, 551122, 551451

21 520289, 520290, 545780, 547147, 549814, 550200, 550328, 550350, 551193, 551194

22 547147, 551125, 551141

24 547147, 550328, 551160, 551193, 551194

25 545780, 547147, 548709, 549282, 549621, 549942, 549982, 550265, 550974, 551059, 551073, 551110, 551183, 
551193, 551194

26 551193, 551194

27 550328

28 545780, 550303, 550328, 550522, 550887, 550921, 551073, 551193, 551194, 551351

29 546802, 549865, 550201, 550202, 550432, 550433, 550804, 550832, 551004, 551034, 551035, 551037, 551038, 
551231, 551232

30 519163, 546802, 550201, 550202, 550544, 550580, 550804, 550927, 551004, 551035, 551038, 551072, 551496, 
551499, 551532

31 546400, 546802, 550621, 551077, 551102

32 546595, 549991, 550078, 550080, 550800, 550801, 550804, 551004, 551021

33 550201, 550202, 551051, 551106

34 550292, 550991, 551029
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35 478694, 500019, 513370, 513371, 520289, 520290, 532465, 532468, 532469, 532470, 532471, 534711, 534952, 
546471, 548901, 549282, 549359, 549363, 549814, 549865, 549942, 549982, 549994, 550201, 550202, 550292, 
550328, 550359, 550389, 550432, 550433, 550626, 550713, 550763, 550764, 550897, 550922, 550923, 550927, 
550968, 550974, 550992, 550998, 551027, 551071, 551072, 551116, 551122, 551125, 551128, 551130, 551141, 
551158, 551160, 551162, 551171, 551193, 551194, 551320, 551533

36 513370, 513371, 546471, 549632, 549942, 550359, 550371, 550589, 550879, 551075, 551122, 551130, 551151, 
551160, 551171, 551214, 551320

37 478694, 544035, 550751, 550763, 550764, 550791, 550828, 550854, 550879, 550925, 550997, 551122, 551153, 
551320

38 478694, 532465, 532468, 532469, 532470, 532471, 549781, 549942, 550359, 551122, 551123, 551126, 551193, 
551194

39 513370, 513371, 544035, 546471, 549632, 550359, 550621, 550763, 550764, 551122, 551125, 551141, 551320

40 550328, 550763, 550764, 550855, 550997, 551130, 551158, 551171

41 500019, 513370, 513371, 532465, 532468, 532469, 532470, 532471, 537211, 547817, 548491, 548841, 549359, 
549363, 549781, 549942, 549994, 550303, 550359, 550389, 550432, 550433, 550589, 550625, 550626, 550713, 
550842, 550855, 550861, 550890, 550897, 550921, 550981, 550992, 550997, 551039, 551052, 551057, 551059, 
551071, 551114, 551122, 551137, 551158, 551160, 551193, 551194, 551200, 551218, 551529, 551533

42 478694, 546471, 549014, 549359, 549363, 549942, 549994, 550201, 550202, 550359, 550365, 550833, 550842, 
550855, 550879, 550897, 550968, 550997, 551074, 551122, 551135, 551533

43 548491, 550576, 550578, 550790, 550804, 551057, 551075, 551122, 551145, 551323, 551462, 551496, 551499, 
551532

44 500019, 513370, 513371, 523653, 534952, 548800, 548841, 549359, 549363, 549942, 549994, 550201, 550202, 
550589, 550626, 550713, 550807, 550842, 550855, 550897, 550992, 551057, 551071, 551074, 551077, 551122, 
551135, 551149, 551227

45 478694, 513370, 513371, 549942, 550359, 550589, 550655, 550842, 551027, 551088, 551122, 551200



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

‚+ CenterMed 551071

5G 513370

5G 513371

6 ścian Rock&Roll Pub 551021

a attorneo 550359

additivia make life better 550202

additivia 550201

Almusso Giganto 550583

Almusso XXL 550584

altkom akademia 551218

ALTO BARRICA 551051

AMBERPHARM 551042

Amersty 523653

AORA 550882

APARTAMENTY WIDOK SZCZAWNICA 550578

APARTAMENTY WIDOK 550576

APOC CHOPIN AIRPORT 551122

AS Apartamenty Snu 551075

ATLANTIS PROPERTY 550371

aViDa 520289

aViDa 520290

BALTIC GRAIN TERMINAL 550621

BARSZCZ BIAŁY Piskorek 551038

Barszcz CZERWONY Piskorek 551034

BECFORION 551078

BECKERS PERFECT BIAŁA 549751

BEST ACADEMY OF LANGUAGES 550890

BEVITIN 550394

Bialpak 551125

bialpak 551141

Bielenda Beauty Molecules 550309

Bielenda Hair Coach 550310

Bielenda Skin Pleasure 550044

BIO-CLEAN 550997

BLACHTEX 550763

BLACHTEX 550764

Blackhawk 551138

Blue Cactus 550804

Boleslavia 500019

BRANDSTORM 550655

BULLDOG drinks 546595

CAMPING MODE 547147

CertMedica 551135

Chata Drwala 551614

Cheerleaders GDYNIA junior 550389

CHRUPBOX 550832

Chrzanówka Piskorek 551037

Cloud Pillow 548344

DAEWOO 550798

DAIHAN 549757

DiDiBABY 551351

DS DETAILING SUITS GENTLEMEN 551400

DSB 550854

e e-pojazdy.com 551672

E60 CLUB POLAND 551123

E61 CLUB POLAND 551126

ELBUD KATOWICE 550791

Erbrux 550828

espatia 550923

Eupirin 550739

F 551466

FACTOR 550282

Family Almusso Rodzinny 550587

FAVCASE 551099

F-C 549282

FENIKS 548800

FIRMA SZYDLAK Rok założenia 1970  
KROTOSZYN 551153

Fiti Żul 550974

FLAMESTONE 551467

FUNDACJA „POMÓŻ IM”  
Hospicjum dla Dzieci 550589

FUNDACJA PROSUM 551074

GC GOLDEN CLINIC 551227

GĘSINA NA ŚW. MARCINA 550432

GĘSINA NA ŚW. MARCINA 550433

GOCOKU 549621

GOTEM 551116

GYM APP 550365

H2 HIPER 550988

Harry’S PUB 551145

hello! BUSINESS CONCEPT 551160

HIPERH2 550989

I YOU pmu 550713

Instytut Mikrobiomiki 548841

INTELLECTA 550897

INTELLIGIA 549014

Izosafner 551201

Jimi Inka Unique interior design 550328
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JotKa 550992

KRAKÓW MAŁOPOLSKA EG 2023  
3rd EUROPEAN GAMES 551193

KRAKÓW MAŁOPOLSKA EG 2023  
3rd EUROPEAN GAMES 551194

KRĘCIOŁA TV 549942

KUBUKU 551000

Kurczę, ale to DRObre! 549865

kwaskowa.pl 550790

KwiaTY i JA STUDIO FLORYSTYCZNE 550807

LBS 551529

LEGAL NIEZBĘDNA POMOC PRAWNA 551200

LIPROT 546400

LORETTA VITALE EXCLUSIVE SHOES 550265

LUBUSKI FREE FRESH ORIGINAL  
LUBUSKI FREE Fresh & Juniper  
ORIGINAL JUNIPER DRINK WITH EXPRESSIVE  
TASTE ENRICHED WITH HERBAL AND FRUITY  
NOTES. PRODUCT OF POLAND LUBUSKI  
SINCE 1987 549991

ŁOMŻA 550078

ŁOMŻA 550080

MAGRENO 551102

MARCON AVISTA 549093

MAX APTEO MED 551033

Mecanaya 551323

MEDICANTE 549994

Memoriał Wiesława Maniaka 550861

MM AUTO 551130

MM AUTO 551171

ModernCare 551149

MOJA CHWILA 519163

MrMichaelFit Life Boost Coach 551052

n nakatomi 550922

NaraMaxx 551183

NATHALIEN 551059

NEIT Natalia Zaręba 537211

NEPTUN 551320

NEZALEZNA CLUB 551137

NIE ŁAM SIĘ PRZEŁAM SIĘ 550580

Nittki Makaroniarnia 551462

NUTRIBODY 551041

OPAL 551214

P.P.H.U NUREKO PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE 544035

Parasol Prawny 551088

Paznolia nails 542781

PIXEL GRY I POPKULTURA 551091

PLASTEREK DREWNA 551451

PMT FORMA pf PMT FORMA 550998

POL UP! 545780

polsat box go 532468

polsat box go 532469

polsat box go 532470

polsat box go 532471

polsat go PPV 532465

PRIMES 550879

PROCTOCALM 551070

PRZERZECZYN-ZDRÓJ SPA POLLA est. 1802 550800

PRZERZECZYN-ZDRÓJ SPA POLLA est. 1802 550801

PTT CONNECT 478694

Qlini 550921

R4VE 550991

Rarity 550626

Razydonia 551077

Replay DANCE STUDIO 547817

ROOMGAGA 550887

ROSENBERG GOLD AND SILVER 551024

RTR TED 548901

Salami Boomerang Prosty 551232

Salami Bumerang Prosty 551231

SANI-TECH 550751

SENSE MED CONCEPT 549359

SENSE MED CONCEPT 549363

Serce Gruzji RESTAURACJA GRUZIŃSKA 548491

shoper 546471

SIECIOWISKO 551039

Silo 5 Power 551128

SiloExpert 551162

Sim2Go 549781

skakAnka 550303

skokżycia 550625

SL Sweetlód  
PRODUCENT LODÓW RZEMIEŚLNICZYCH 551532

SMOKEOUT 550292

SNAX 550927

SOFRA DIETA BAŁTYCKA 551057

SOLARKPM 550326

SPACE 550279

SPiRO 549982

Sports WeAre 551110

Stile 550284

Street Lód 551496

Streetlód 551499

Strojnisie 550522

Sytena Combo 550611

Sytena Plus 550610

szkieletowedomy.pl 550925

ŚLĘŻAŃSKI 551072

T GYM Twój klub fitness 550981

TAFLA 550350

TAPTAP 550200

TIVOLI 546802

topmedica. 550150
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TOPSPED.EU 549632

totalpromo ADVERTISING & PROMOTION 534711

TRICHOSALON 534952

TRINOR 551079

Trusty 549973

Tso Moriri Touch of nature 550993

Tso Moriri Touch of nature 551031

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne 550855

vapedrop 551029

Vegelogy 551004

VELLUGGIO 551438

ViralTalk 551533

VITAFON  
Terapia wibroakustyczna 546472

WEBIKO 550968

Winnica Materia 551106

WROBOCIE.PL 551027

xcactus 550833

YOUNG DESIGN 551114

zefin 551151

ZIELONA ODNOWA 551158

ZIELONE SPA produkty naturalne 551050

Żelki Travelki 550544

ŻUR Piskorek 551035



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.

1213927 b borsan cable (2022 12 28)
CFE: 14.01.05, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.13

6, 9, 11

1481159 KEMAGE (2022 11 09)
CFE: 27.05.01 7

1706828 LUCKY GEPARDO (2022 08 19) 32
1706889 true Sense (2022 10 25, 2022 05 23)

CFE: 02.09.08, 05.03.13, 05.07.08, 
27.05.01, 29.01.13

33

1706893 true Sense (2022 10 25, 2022 05 23)
CFE: 02.09.04, 05.03.13, 05.07.16, 
27.05.01, 29.01.13

33

1706900 AUTOBACS (2022 10 31)
CFE: 27.05.01 4, 9, 12, 35, 37

1706901 (2022 10 31)
CFE: 26.01.03, 26.11.03 4, 9, 12, 35, 37

1706936 PLUXEE  
(2022 11 02, 2022 10 14)

9, 16, 35, 36, 42, 43

1706941 SaveMyLeads (2022 08 18) 42
1706989 AGREEN (2022 09 15)

CFE: 05.05.20, 26.04.05, 27.05.01, 
28.01.00, 29.01.14

31, 35

1707010 HYUNDAI (2022 11 14, 2022 05 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 41

1707143 BIO BRONZ (2022 09 23, 2022 03 23) 3
1707157 NIJWA  

(2022 10 11, 2022 06 07)
12, 35, 36, 
37, 39, 42

1707161 HELLENiQ ENERGY (2022 10 31)
CFE: 01.01.02, 26.01.03, 
26.11.02, 27.05.01, 29.01.12

1, 4, 9, 35, 37, 
39, 40, 42

1707254 EXZEL (2022 11 18, 2022 05 20) 7, 37, 41
1707280 GLORIOUS (2022 12 15, 2022 11 30) 9
1707425 JHUNSWEN (2022 10 12)

CFE: 26.11.02, 27.05.01 6, 11, 19, 20, 28, 35
1707436 LIZENS (2022 12 05)

CFE: 27.05.01 10, 25
1707492 Be.se PROFESSIONAL  

(2022 08 05, 2022 08 01)
CFE: 26.04.05, 27.05.10 3, 8

1707531 (2022 10 21, 2022 09 01)
CFE: 26.03.05, 26.11.09 42, 44

1707614 MIMPN (2022 10 21)
CFE: 27.05.01 7



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1707161 

3  1707143, 1707492 

4  1706900, 1706901, 1707161 

6  1213927, 1707425 

7  1481159, 1707254, 1707614 

8  1707492 

9  1213927, 1706900, 1706901, 1706936, 1707161, 1707280 

10  1707436 

11  1213927, 1707425 

12  1706900, 1706901, 1707157 

16  1706936 

19  1707425 

20  1707425 

25  1707436 

28  1707425 

31  1706989 

32  1706828 

33  1706889, 1706893 

35  1706900, 1706901, 1706936, 1706989, 1707157, 1707161, 1707425 

36  1706936, 1707157 

37  1706900, 1706901, 1707157, 1707161, 1707254 

39  1707157, 1707161 

40  1707161 

41  1707010, 1707254 

42  1706936, 1706941, 1707157, 1707161, 1707531 

43  1706936 

44  1707531



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.

544365 UTNIK RADOSŁAW
2022 10 17 9, 41, 44

545111 POLITECHNIKA KRAKOWSKA  
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
2022 11 04 5, 25, 32, 41, 42, 44

542642 KUKA Deutschland GmbH
2022 11 16 6, 9, 11, 12, 40, 42

545739 SFD SPÓŁKA AKCYJNA
2022 11 22 24, 25

517690 Oase Outdoors ApS
2022 11 25 18, 20, 22

546953 COMCAST CORPORATION
2023 01 03 9

547472 CHU YU HSIANG CO., LTD.
2023 01 17 30, 32

547269 The Procter & Gamble Company
2023 01 17 5

543897 VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
2023 01 17 9, 35, 42

546381 Hugo Boss Trade Mark Management  
GmbH & Co. KG
2023 01 17 24, 25

547258 Apple Inc.
2023 01 17 9, 35, 37, 42

547269 AFANASJEF RAFAŁ
2023 01 13 5

545749 MATELA-SEWIŁO ANETA AMS KIDS
2023 01 16 41

546844 GSQ SPÓŁKA AKCYJNA
2023 01 13 14, 18, 25



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1687013 Merck Sharp & Dohme LLC
2023 01 17 5
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