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a. wynalaZki

Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

(11) – numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wynalazku
(61) – numer patentu głównego
(62) – numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
(68) – numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju) 
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
(93) – numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz 

wskazanie organu, który zezwolenie wydał
(94) – data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
(95) – oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem 

ochronnym
(97) – data i numer publikacji patentu europejskiego
(98) – data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju 
dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(a1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art  105a Konwencji o patencie europejskim

patenty
udZielone prawa 

(od nr 241 121 do nr 241 160 oraz nr 231 609)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241145 (41) 2021 08 02 
(51) A01L 15/00 (2006 01) 
 A61D 11/00 (2006 01)
(21) 432674 (22) 2020 01 27
(72) gOłĘBIeWSKI MaRCIn, Mystkowice (Pl); KalIŃSKa 
aleKSanDRa, Warszawa (Pl); RaDZIKOWSKI DanIel, Modrzew (Pl)

(73) SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIegO 
W WaRSZaWIe, Warszawa (Pl)
(54) Preparat do dezynfekcji kończyn zwierząt, zwłaszcza krów

(B1) (11) 241122 (41) 2020 06 01 
(51) A23C 19/097 (2006 01) 
 A23L 3/3418 (2006 01) 
 B65D 81/20 (2006 01)
(21) 431941 (22) 2019 11 26
(30) P 427891  2018 11 27 Pl
(72) gROChOWIna aDaM, Węgrów (Pl); MeRTa MIChalIna, 
Jarnice (Pl)
(73) hOChlanD POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kaźmierz (Pl)
(54) Sposób pakowania sera w atmosferze ochronnej
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(B1) (11) 241150 (41) 2021 07 05 
(51) A43B 23/00 (2006 01) 
 A43B 3/26 (2006 01)
(62) 423108
(21) 436745 (22) 2017 10 09
(72) OlSZeWSKI PIOTR, Kraków (Pl); OPalSKa anna, Skała (Pl)
(73) BaRTeK SPÓłKa aKCyJna, Mińsk Mazowiecki (Pl)
(54) Powiększający się harmonijkowy element obuwia

(B1) (11) 241159 (41) 2020 08 10 
(51) A44C 13/00 (2006 01) 
 C08L 93/00 (2006 01)
(21) 428788 (22) 2019 02 01
(72) lIShChenKO IgOR, Żytomierz (Ua);  
DIaChenKO VOlODyMyR, Żytomierz (Ua)
(73) lIShChenKO IgOR, Żytomierz (Ua);  
DIaChenKO VOlODyMyR, Żytomierz (Ua)
(54) Zestaw dwóch mas bursztynowych na okładzinę dekoracyjną 
i zastosowanie tego zestawu do wykonania okładziny

(B1) (11) 241144 (41) 2021 08 02 
(51) A61D 7/00 (2006 01) 
 A61K 33/38 (2006 01) 
 A61K 47/44 (2017 01)
(21) 432672 (22) 2020 01 27
(72) gOłĘBIeWSKI MaRCIn, Mystkowice (Pl); KalIŃSKa 
aleKSanDRa, Warszawa (Pl); RaDZIKOWSKI DanIel, Modrzew (Pl)
(73) SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIegO 
W WaRSZaWIe, Warszawa (Pl)
(54) Zatyczka do strzyków oraz kompozycja woskowa do stosowania 
w leczeniu lub zapobieganiu mastitis, zwłaszcza u krów

(B1) (11) 241125 (41) 2019 06 03 
(51) A61K 31/7068 (2006 01) 
 A61K 31/203 (2006 01) 
 A61P 17/02 (2006 01) 
 A61P 41/00 (2006 01)
(21) 423672 (22) 2017 11 30
(72) SaChaDyn PaWeł, gdynia (Pl); SOSnOWSKI PaWeł, Ruda (Pl);  
SaSS PIOTR, gdynia (Pl); PODOlaK-POPInIgIS JUSTyna,  
gdańsk (Pl); gÓRnIKIeWICZ BaRTOSZ, Bydgoszcz (Pl);  
CZUPRyn aRTUR, Warszawa (Pl); JanUS łUKaSZ, Poznań (Pl);  
MUCha PIOTR, Tczew (Pl); PIKUła MIChał, gdańsk (Pl); 
PIOTROWSKI aRKaDIUSZ, Różyny (Pl); SKOWROn PIOTR,  
gdańsk (Pl); RODZIeWICZ-MOTOWIDłO SylWIa, Rotmanka (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT gDaŃSKI, gdańsk (Pl); POlITeChnIKa 
gDaŃSKa, gdańsk (Pl); gDaŃSKI UnIWeRSyTeT MeDyCZny, 
gdańsk (Pl); InSTyTUT BIOlOgII DOŚWIaDCZalneJ  
IM  MaRCelegO nenCKIegO POlSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (Pl); SKOWROn PIOTR, gdańsk (Pl); JanUS łUKaSZ, 
Poznań (Pl); PRO SCIenCe POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(54) Kompozycja farmaceutyczna do  zastosowania jako środek 
do pobudzania regeneracji lub gojenia ran

(B1) (11) 241154 (41) 2017 06 19 
(51) A62B 35/04 (2006 01) 
 A62B 1/14 (2006 01)
(21) 415396 (22) 2015 12 18
(72) MIChałOWSKI MaCIeJ, łódź (Pl); łaSZKIeWICZ gRZegORZ, 
łódź (Pl)
(73) łaSZKIeWICZ gRZegORZ PROTeKT, łódź (Pl)
(54) Urządzenie zaciskowo-przesuwne

(B1) (11) 241156 (41) 2020 11 02 
(51) B01D 17/028 (2006 01) 
 B01D 21/02 (2006 01)
(21) 429696 (22) 2019 04 19

(72) SynOWIeC PIOTR, Katowice (Pl); WÓJCIK JanUSZ, gliwice (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Osadnik zwłaszcza radialny

(B1) (11) 241147 (41) 2021 10 25 
(51) B05B 7/04 (2006 01) 
 B29B 7/74 (2006 01)
(21) 433672 (22) 2020 04 24
(72) POPOW SłaWOMIR, Swarzędz (Pl)
(73) aQUaCaR gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kostrzyn (Pl)
(54) System do natryskiwania kleju termotopliwego na powierzch-
nie klejone i sposób natryskiwania kleju termotopliwego na po-
wierzchnie klejone

(B1) (11) 241148 (41) 2021 10 25 
(51) B05B 7/04 (2006 01) 
 B29B 7/74 (2006 01) 
 C08L 23/00 (2006 01)
(21) 433673 (22) 2020 04 24
(72) POPOW SłaWOMIR, Swarzędz (Pl)
(73) aQUaCaR gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kostrzyn (Pl)
(54) Kompozycja kleju termotopliwego do natryskiwania na po-
wierzchnie klejone, sposób natryskiwania kleju termotopliwego 
na powierzchnie klejone i system do natryskiwania kleju termoto-
pliwego na powierzchnie klejone

(B1) (11) 241127 (41) 2021 04 19 
(51) B05C 15/00 (2006 01) 
 B05C 9/08 (2006 01) 
 B05B 16/40 (2018 01) 
 B65G 37/02 (2006 01)
(21) 431395 (22) 2019 10 07
(72) TySZKa DanIel, Otwock (Pl)
(73) POlMeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(54) lakiernia proszkowa do powlekania elementów stalowych farbą 
proszkową

(B1) (11) 241152 (41) 2020 05 18 
(51) B21D 22/00 (2006 01) 
 B21D 53/88 (2006 01)
(21) 427710 (22) 2018 11 08
(72) WRÓBel IReneUSZ, Tychy (Pl); gRaBOŚ anDRZeJ,  
Bielsko-Biała (Pl)
(73) POlMOTORS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Mazańcowice (Pl)
(54) hybrydowy sposób wytwarzania belek drzwiowych samono-
śnego nadwozia samochodu osobowego

(B1) (11) 241143 (41) 2022 01 24 
(51) B25D 13/00 (2006 01) 
 B25D 17/24 (2006 01)
(21) 434726 (22) 2020 07 20
(72) KOlIMaS łUKaSZ, natolin (Pl); BIeŃKOWSKI KRZySZTOF, 
Warszawa (Pl); łaPCZyŃSKI SeBaSTIan, Warszawa (Pl); 
SZUlBORSKI MIChał, Pułtusk (Pl); KOZaReK łUKaSZ,  
Warszawa (Pl); BIReK KaROl, Włocławek (Pl)
(73) POlITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (Pl)
(54) Reluktancyjny mechanizm udarowy ze stabilizacją drgań

(B1) (11) 241134 (41) 2021 02 08 
(51) B60S 3/04 (2006 01) 
 A47L 23/26 (2006 01)
(21) 430797 (22) 2019 08 02
(72) KaCalaK WOJCIeCh, Koszalin (Pl); URBanIaK MIROSłaW, 
łódź (Pl); JaSIŃSKI MaRCIn, gorzów Wielkopolski (Pl)
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(73) aKaDeMIa IM  JaKUBa Z PaRaDyŻa W gORZOWIe 
WIelKOPOlSKIM, gorzów Wielkopolski (Pl)
(54) Platforma przejazdowa do usuwania kamieni z bieżnika opon 
pojazdów

(B1) (11) 241135 (41) 2021 02 08 
(51) B60S 3/04 (2006 01)
(21) 430798 (22) 2019 08 02
(72) KaCalaK WOJCIeCh, Koszalin (Pl); URBanIaK MIROSłaW, 
łódź (Pl); JaSIŃSKI MaRCIn, gorzów Wielkopolski (Pl)
(73) aKaDeMIa IM  JaKUBa Z PaRaDyŻa W gORZOWIe 
WIelKOPOlSKIM, gorzów Wielkopolski (Pl)
(54) Platforma przejazdowa do usuwania zanieczyszczeń z bieżnika 
opon pojazdów

(B1) (11) 241136 (41) 2021 02 08 
(51) B60S 3/04 (2006 01)
(21) 430799 (22) 2019 08 02
(72) KaCalaK WOJCIeCh, Koszalin (Pl); URBanIaK MIROSłaW, 
łódź (Pl); JaSIŃSKI MaRCIn, gorzów Wielkopolski (Pl)
(73) aKaDeMIa IM  JaKUBa Z PaRaDyŻa W gORZOWIe 
WIelKOPOlSKIM, gorzów Wielkopolski (Pl)
(54) Platforma przejazdowa do usuwania zanieczyszczeń z bieżnika 
opon pojazdów

(B1) (11) 241155 (41) 2020 08 24 
(51) B65D 81/03 (2006 01) 
 A45C 11/24 (2006 01)
(21) 429020 (22) 2019 02 22
(72) PRUSaKOWSKI DaRIUSZ, Bydgoszcz (Pl)
(73) PRUSaKOWSKI DaRIUSZ CanTO, Bydgoszcz (Pl)
(54) Opakowanie do transportu instrumentu muzycznego

(B1) (11) 241146 (41) 2020 10 05 
(51) C01B 33/157 (2006 01) 
 C01B 33/155 (2006 01)
(21) 429414 (22) 2019 03 27
(72) ŚlOSaRCZyK agnIeSZKa, Poznań (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) lekki kompozyt aerożel krzemionkowy – włókna węglowe oraz 
sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 241139 (41) 2019 08 26 
(51) C04B 35/565 (2006 01) 
 C04B 35/10 (2006 01) 
 C04B 35/581 (2006 01)
(21) 424633 (22) 2018 02 20
(72) WOŹnIaK JaROSłaW, gródek (Pl); PeTRUS MaTeUSZ,  
Janów (Pl); JaSTRZĘBSKa agnIeSZKa, nadarzyn (Pl); 
ZIeMKOWSKa WanDa, legionowo (Pl); OlSZyna anDRZeJ, 
Warszawa (Pl); WOJCIeChOWSKI TOMaSZ, Krzyczki Szumne (Pl)
(73) POlITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (Pl)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu ceramicznego modyfikowa-
nego karbidkami tytanu oraz kompozyt ceramiczny modyfikowany 
karbidkami tytanu

(B1) (11) 241128 (41) 2022 02 07 
(51) C07D 249/08 (2006 01) 
 C07D 401/04 (2006 01) 
 A61K 31/4196 (2006 01) 
 A61P 33/00 (2006 01)
(21) 434865 (22) 2020 08 01
(72) PaPROCKa RenaTa, Bydgoszcz (Pl);  
MODZeleWSKa-BanaChIeWICZ BOŻena, lublin (Pl);  
KOłODZIeJ PRZeMySłaW, lublin (Pl); BOgUCKa-KOCKa anna, 
Świdnik (Pl)

(73) UnIWeRSyTeT MIKOłaJa KOPeRnIKa W TORUnIU, Toruń (Pl);  
UnIWeRSyTeT MeDyCZny W lUBlInIe, lublin (Pl)
(54) Kwas 2-((4-(4-fenylo)-5-(pirydyn-4-ylo)-4h-1,2,4-triazol-3-ylo)
metylo)akrylowy, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie 
medyczne

(B1) (11) 241141 (41) 2021 10 11 
(51) C07D 319/06 (2006 01)
(21) 433477 (22) 2020 04 07
(72) PaRZUChOWSKI PaWeł, Warszawa (Pl); ROKICKI gaBRIel, 
Warszawa (Pl); ŚWIDeRSKa aleKSanDRa, Warszawa (Pl)
(73) POlITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (Pl)
(54) Sposób otrzymywania 5-etylo-5-(hydroksymetylo)-1,3-dioksan-
-2-onu i 5-(hydroksymetylo)-5-metylo-1,3-dioksan-2-onu

(B1) (11) 241133 (41) 2021 06 14 
(51) C08L 95/00 (2006 01) 
 E01C 7/26 (2006 01)
(21) 436075 (22) 2020 11 25
(72) ChOMICZ-KOWalSKa anna, Kielce (Pl);  
MaCIeJeWSKI KRZySZTOF, Kielce (Pl); JanUS KaROlIna, Kielce (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚWIĘTOKRZySKa, Kielce (Pl)
(54) Sposób wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton 
asfaltowy o ciągłym uziarnieniu i mieszanka mineralno-asfaltowa 
typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni 
drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej

(B1) (11) 241129 (41) 2020 12 14 
(51) C12N 7/00 (2006 01) 
 A61K 35/76 (2015 01)
(21) 430168 (22) 2019 06 07
(72) KUŹMIŃSKa-BaJOR MaRTa, Wrocław (Pl); WIelICZKO alIna, 
Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Szczepy bakteriofagów specyficzne wobec bakterii należących 
do rodzaju Salmonella oraz ich zastosowanie do wytwarzania pre-
paratów przeciwbakteryjnych

(B1) (11) 241130 (41) 2020 12 14 
(51) C12N 7/00 (2006 01) 
 A61K 35/76 (2015 01)
(21) 430175 (22) 2019 06 07
(72) KUŹMIŃSKa-BaJOR MaRTa, Wrocław (Pl);  
KUCZKOWSKI MaCIeJ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Szczepy bakteriofagów specyficzne wobec bakterii escherichia 
coli oraz ich zastosowanie do wytwarzania preparatów przeciwbak-
teryjnych

(B1) (11) 241158 (41) 2021 04 06 
(51) C12P 19/04 (2006 01) 
 C12R 1/02 (2006 01) 
 A61L 15/28 (2006 01)
(21) 431265 (22) 2019 09 25
(72) CIeleCKa IZaBela, łódź (Pl); BIeleCKI STanISłaW, łódź (Pl); 
PanKIeWICZ TeReSa, łódź (Pl); PłOSZyŃSKa JOlanTa, łódź (Pl); 
RyngaJłłO MałgORZaTa, łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) Sposób wytwarzania bakteryjnej nanocelulozy w postaci błon 
o wysokiej rozciągliwości i o rozluźnionej strukturze

(B1) (11) 241132 (41) 2021 06 14 
(51) C22B 34/24 (2006 01) 
 C01G 33/00 (2006 01)
(21) 432049 (22) 2019 12 02
(72) PIlaReK BOŻena, Wrocław (Pl); SZCZygIeł IRena, 
Dobrzykowice (Pl)
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(73) UnIWeRSyTeT eKOnOMICZny We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób roztwarzania tlenku niobu

(B1) (11) 241149 (41) 2022 03 28 
(51) D21F 11/04 (2006 01) 
 D21F 9/02 (2006 01) 
 B31F 5/04 (2006 01) 
 B05C 1/12 (2006 01)
(21) 435446 (22) 2020 09 25
(72) BRyCKI BOgUMIł, Poznań (Pl); SZCZUR BenIaMIn,  
Sułkowice (Pl); hORaJSKI łUKaSZ, Rzyki (Pl)
(73) FaBRyKa PaPIeRU I TeKTURy BeSKIDy  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice (Pl)
(54) Układ technologiczny do łączenia warstw papieru

(B1) (11) 241151 (41) 2019 06 03 
(51) E04H 6/06 (2006 01) 
 B66F 7/12 (2006 01) 
 B66F 7/14 (2006 01) 
 B66F 7/16 (2006 01) 
 B66F 7/10 (2006 01)
(21) 423506 (22) 2017 11 20
(72) nIeDUSZyŃSKI aDaM, Warszawa (Pl)
(73) nIeDUSZyŃSKI aDaM, Warszawa (Pl)
(54) Platformowy, podnośnikowy system parkowania równoległego

(B1) (11) 241123 (41) 2020 05 18 
(51) F16F 9/56 (2006 01) 
 B62B 9/18 (2006 01)
(21) 427764 (22) 2018 11 14
(72) MROCheŃ WOJCIeCh, Częstochowa (Pl)
(73) lIMaK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Częstochowa (Pl)
(54) element resorujący

(B1) (11) 241153 (41) 2022 02 28 
(51) F16L 47/02 (2006 01) 
 B29C 65/34 (2006 01) 
 B29C 65/66 (2006 01)
(21) 435086 (22) 2020 08 25
(72) KaMIenIeCKI MIChał, Bielawa (Pl)
(73) KaMIenIeCKI MIChał KaMI TeCh-SeRWIS, Dzierżoniów (Pl)
(54) Sposób i urządzenie do instalacji i naprawy rurociągów z rur 
preizolowanych

(B1) (11) 241124 (41) 2020 12 28 
(51) F24F 3/14 (2006 01) 
 F24F 6/00 (2006 01) 
 F24F 11/30 (2018 01) 
 F24F 11/72 (2018 01)
(21) 429142 (22) 2019 04 04
(72) PRyMOn MaReK, Kraków (Pl)
(73) TheSSla gReen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kokotów (Pl)
(54) Sposób nawilżenia powietrza przepływającego w instalacji 
i urządzenie do nawilżania strumienia powietrza

(B1) (11) 241126 (41) 2021 01 11 
(51) G01C 5/04 (2006 01) 
 G01C 9/18 (2006 01)
(21) 430425 (22) 2019 06 28
(72) BeDnaRSKI łUKaSZ, Kielce (Pl); SIeŃKO RaFał MaReK, 
Kraków (Pl)
(73) ShM SySTeM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, libertów (Pl)
(54) Sposób i urządzenie do bezobsługowego pomiaru profilu prze-
mieszczeń pionowych

(B1) (11) 241138 (41) 2022 05 09 
(51) G01N 3/04 (2006 01)
(21) 435902 (22) 2020 11 05
(72) MaDeJSKI BaRTOSZ, Warszawa (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT lOTnICTWa, 
Warszawa (Pl)
(54) Uchwyt mechaniczny do  mocowania próbki w  urządzeniu 
do badań wytrzymałościowych

(B1) (11) 241160 (41) 2021 06 28 
(51) G01N 33/20 (2019 01) 
 G01N 17/00 (2006 01) 
 G01N 27/26 (2006 01)
(21) 432300 (22) 2019 12 19
(72) JURCZaK WOJCIeCh, Rumia (Pl)
(73) aKaDeMIa MaRynaRKI WOJenneJ IM  BOhaTeRÓW 
WeSTeRPlaTTe, gdynia (Pl)
(54) Układ ciągłego nadzoru konstrukcji metalowych w zakresie 
uszkodzeń wytrzymałościowych, zmęczeniowych oraz korozyjnych, 
wraz z funkcją powiadamiania o stanach przed awaryjnych i poten-
cjalnych zagrożeniach

(B1) (11) 241157 (41) 2021 12 13 
(51) G01N 33/208 (2019 01) 
 G01N 27/02 (2006 01) 
 G01N 27/82 (2006 01)
(21) 434284 (22) 2020 06 10
(72) JaŚnIOK MaRIUSZ, gliwice (Pl); JaŚnIOK TOMaSZ,  
Mikołów (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Sposób badania nieprzewodzących powłok antykorozyjnych, 
zwłaszcza na stalowych elementach konstrukcji budowlanych

(B1) (11) 241131 (41) 2021 03 08 
(51) G01N 33/543 (2006 01) 
 G01N 33/74 (2006 01) 
 B01J 20/26 (2006 01) 
 B01J 20/285 (2006 01) 
 G01N 27/414 (2006 01) 
 C08G 61/12 (2006 01)
(21) 431024 (22) 2019 09 02
(72) DĄBROWSKI MaRCIn, Warszawa (Pl); KałĘCKI JaKUB,  
guzów (Pl); CIePlaK MaCIeJ, Warszawa (Pl); ShaRMa PIyUSh 
SInDhU, Warszawa (Pl)
(73) InSTyTUT CheMII FIZyCZneJ POlSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (Pl)
(54) Sposób otrzymywania makroporowatej warstwy poli(2,3’-bi-
tiofenu) wdrukowanej hormonem folikulotropowym (FSh)

(B1) (11) 241121 (41) 2021 06 28 
(51) G06F 3/147 (2006 01) 
 G09F 3/00 (2006 01)
(21) 432347 (22) 2019 12 23
(72) FelDMan DaRIUSZ, lublin (Pl); haJDUK PaWeł, lublin (Pl);  
MISIURa RaFał, łęczna (Pl); OSIaK SylWeSTeR, lublin (Pl); 
SZaBaT JUSTyna, lublin (Pl)
(73) SIgMa SPÓłKa aKCyJna, Barak (Pl)
(54) Zintegrowany interaktywny system komunikacji dla przestrzeni 
publicznej

(B1) (11) 241140 (41) 2021 01 11 
(51) H01M 4/86 (2006 01)
(21) 430520 (22) 2019 07 08
(72) WeJRZanOWSKI TOMaSZ, Piastów (Pl);  
ĆWIeKa KaROl, Kraśnik (Pl); SKIBIŃSKI JaKUB, Pruszków (Pl);  
MIleWSKI JaROSłaW, Podkowa leśna (Pl)



8 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 32/2022

 Symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 1 2  1 2(73) POlITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (Pl)
(54) elektroda węglanowego ogniwa paliwowego o zwiększonej 
wytrzymałości mechanicznej

(B1) (11) 231609 (41) 2018 05 07 
(51) H01Q 1/12 (2006 01) 
 H01Q 3/04 (2006 01)
(21) 419279 (22) 2016 10 27
(72) JaBłOŃSKI anDRZeJ, Warszawa (Pl); KUChTa ROBeRT,  
Dębe Wielkie (Pl); SUChODOlSKI KaZIMIeRZ, Kobyłka (Pl)
(73) SKaRB PaŃSTWa RePReZenTOWany PRZeZ MInISTRa 
OBROny naRODOWeJ, Warszawa (Pl)
(54) Mocowanie ekranu anteny dipolowej

(B1) (11) 241142 (41) 2021 11 22 
(51) H02G 15/04 (2006 01)
(21) 434020 (22) 2020 05 20
(72) KOlIMaS łUKaSZ, natolin (Pl); BIeŃKOWSKI KRZySZTOF, 
Warszawa (Pl); łaPCZyŃSKI SeBaSTIan, Warszawa (Pl); 
SZUlBORSKI MIChał, Pułtusk (Pl); KOZaReK łUKaSZ,  
Warszawa (Pl); BIReK KaROl, Włocławek (Pl)
(73) POlITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (Pl)
(54) Mufa elektrotechniczna

(B1) (11) 241137 (41) 2021 01 11 
(51) H04R 3/00 (2006 01)
(21) 433198 (22) 2020 03 11
(72) ZygaRlICKI JaROSłaW, Przylesie (Pl);  
ZygaRlICKa MałgORZaTa, Przylesie (Pl)
(73) POlITeChnIKa OPOlSKa, Opole (Pl)
(54) System emisji dźwięku do odtwarzania dźwięku wysokiej 
jakości

InDeKS UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg SyMBOlI MKP

A01L 15/00 (2006 01) 241145
A23C 19/097 (2006 01) 241122
A23L 3/3418 (2006 01) 241122*
A43B 23/00 (2006 01) 241150
A43B 3/26 (2006 01) 241150*
A44C 13/00 (2006 01) 241159
A45C 11/24 (2006 01) 241155*
A47L 23/26 (2006 01) 241134*
A61D 11/00 (2006 01) 241145*
A61D 7/00 (2006 01) 241144
A61K 33/38 (2006 01) 241144*
A61K 47/44 (2017 01) 241144*
A61K 31/7068 (2006 01) 241125
A61K 31/203 (2006 01) 241125*
A61K 31/4196 (2006 01) 241128*
A61K 35/76 (2015 01) 241129*
A61K 35/76 (2015 01) 241130*
A61L 15/28 (2006 01) 241158*
A61P 17/02 (2006 01) 241125*
A61P 41/00 (2006 01) 241125*
A61P 33/00 (2006 01) 241128*
A62B 35/04 (2006 01) 241154
A62B 1/14 (2006 01) 241154*

B01D 17/028 (2006 01) 241156
B01D 21/02 (2006 01) 241156*
B01J 20/26 (2006 01) 241131*
B01J 20/285 (2006 01) 241131*
B05B 7/04 (2006 01) 241147
B05B 7/04 (2006 01) 241148
B05B 16/40 (2018 01) 241127*
B05C 15/00 (2006 01) 241127
B05C 9/08 (2006 01) 241127*
B05C 1/12 (2006 01) 241149*
B21D 22/00 (2006 01) 241152
B21D 53/88 (2006 01) 241152*
B25D 13/00 (2006 01) 241143
B25D 17/24 (2006 01) 241143*
B29B 7/74 (2006 01) 241147*
B29B 7/74 (2006 01) 241148*
B29C 65/34 (2006 01) 241153*
B29C 65/66 (2006 01) 241153*
B31F 5/04 (2006 01) 241149*
B60S 3/04 (2006 01) 241134
B60S 3/04 (2006 01) 241135
B60S 3/04 (2006 01) 241136
B62B 9/18 (2006 01) 241123*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym  Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki 

B65D 81/20 (2006 01) 241122*
B65D 81/03 (2006 01) 241155
B65G 37/02 (2006 01) 241127*
B66F 7/12 (2006 01) 241151*
B66F 7/14 (2006 01) 241151*
B66F 7/16 (2006 01) 241151*
B66F 7/10 (2006 01) 241151*
C01B 33/157 (2006 01) 241146
C01B 33/155 (2006 01) 241146*
C01G 33/00 (2006 01) 241132*
C04B 35/565 (2006 01) 241139
C04B 35/10 (2006 01) 241139*
C04B 35/581 (2006 01) 241139*
C07D 249/08 (2006 01) 241128
C07D 401/04 (2006 01) 241128*
C07D 319/06 (2006 01) 241141
C08G 61/12 (2006 01) 241131*
C08L 93/00 (2006 01) 241159*
C08L 23/00 (2006 01) 241148*
C08L 95/00 (2006 01) 241133
C12N 7/00 (2006 01) 241129
C12N 7/00 (2006 01) 241130
C12P 19/04 (2006 01) 241158
C12R 1/02 (2006 01) 241158*
C22B 34/24 (2006 01) 241132
D21F 11/04 (2006 01) 241149
D21F 9/02 (2006 01) 241149*

E01C 7/26 (2006 01) 241133*
E04H 6/06 (2006 01) 241151
F16F 9/56 (2006 01) 241123
F16L 47/02 (2006 01) 241153
F24F 3/14 (2006 01) 241124
F24F 6/00 (2006 01) 241124*
F24F 11/30 (2018 01) 241124*
F24F 11/72 (2018 01) 241124*
G01C 5/04 (2006 01) 241126
G01C 9/18 (2006 01) 241126*
G01N 3/04 (2006 01) 241138
G01N 33/20 (2019 01) 241160
G01N 17/00 (2006 01) 241160*
G01N 27/26 (2006 01) 241160*
G01N 33/208 (2019 01) 241157
G01N 27/02 (2006 01) 241157*
G01N 27/82 (2006 01) 241157*
G01N 33/543 (2006 01) 241131
G01N 33/74 (2006 01) 241131*
G01N 27/414 (2006 01) 241131*
G06F 3/147 (2006 01) 241121
G09F 3/00 (2006 01) 241121*
H01M 4/86 (2006 01) 241140
H01Q 1/12 (2006 01) 231609
H01Q 3/04 (2006 01) 231609*
H02G 15/04 (2006 01) 241142
H04R 3/00 (2006 01) 241137

InDeKS nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PaTenTÓW

231609 H01Q 1/12 (2006 01)
241121 G06F 3/147 (2006 01)
241122 A23C 19/097 (2006 01)
241123 F16F 9/56 (2006 01)
241124 F24F 3/14 (2006 01)
241125 A61K 31/7068 (2006 01)
241126 G01C 5/04 (2006 01)
241127 B05C 15/00 (2006 01)
241128 C07D 249/08 (2006 01)
241129 C12N 7/00 (2006 01)
241130 C12N 7/00 (2006 01)
241131 G01N 33/543 (2006 01)
241132 C22B 34/24 (2006 01)
241133 C08L 95/00 (2006 01)
241134 B60S 3/04 (2006 01)
241135 B60S 3/04 (2006 01)
241136 B60S 3/04 (2006 01)
241137 H04R 3/00 (2006 01)
241138 G01N 3/04 (2006 01)
241139 C04B 35/565 (2006 01)
241140 H01M 4/86 (2006 01)

241141 C07D 319/06 (2006 01)
241142 H02G 15/04 (2006 01)
241143 B25D 13/00 (2006 01)
241144 A61D 7/00 (2006 01)
241145 A01L 15/00 (2006 01)
241146 C01B 33/157 (2006 01)
241147 B05B 7/04 (2006 01)
241148 B05B 7/04 (2006 01)
241149 D21F 11/04 (2006 01)
241150 A43B 23/00 (2006 01)
241151 E04H 6/06 (2006 01)
241152 B21D 22/00 (2006 01)
241153 F16L 47/02 (2006 01)
241154 A62B 35/04 (2006 01)
241155 B65D 81/03 (2006 01)
241156 B01D 17/028 (2006 01)
241157 G01N 33/208 (2019 01)
241158 C12P 19/04 (2006 01)
241159 A44C 13/00 (2006 01)
241160 G01N 33/20 (2019 01)
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wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie 
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy 
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających 
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 230680 D  Wpisano:  „na  podstawie tytułu wyko-
nawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego w  Częstochowie 
z dnia 22 listopada 2019 r , sygn  akt: VIII gRp 4/19 zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności z 26 sierpnia 2020 r , Zastępca Ko-
mornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód 
Mateusza Wróbel Komornik Sądowy Dariusz Markocki w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą 
akt: gKm 38/20 dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wy-
nalazek na wniosek wierzyciela: aleksandra husáka zamieszka-
łego w Katowicach ”

patenty europeJskie

ZłoŻone tłuMacZenia  
patentÓw europeJskich

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu 
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu 
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Paten-
towego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu 
europejskiego.

(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 2217374 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 2349558 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 2559027 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 2559990 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 2671011 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 2718270 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 2922196 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 2973918 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 2987988 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 2999760 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3009245 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3027600 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3056841 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3088107 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3094338 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3094449 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3096613 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3114356 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3145548 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3155780 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3160927 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 3167543 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3175055 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3177612 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3180645 B1

(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3180823 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 eP 3199180 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3204583 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3216451 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3220699 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3221026 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3246930 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3258791 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3260132 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3277095 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3289279 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3292947 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3304569 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3336197 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3349743 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3359760 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3359878 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3360863 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 3365001 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3375950 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3386817 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3389375 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3405826 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3407352 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3407677 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3410838 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3412684 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3414361 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3414376 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3423059 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3426250 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3434963 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3436022 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3445051 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3457625 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3465228 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3472317 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3473971 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3481812 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3491687 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3491772 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3514131 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3516067 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 eP 3520385 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3524231 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3531373 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3536146 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3544089 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 eP 3549635 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3552017 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3554476 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3564357 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3566158 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3567036 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3571210 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3572454 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3573671 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3589161 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3592517 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3594409 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3603524 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3608547 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3611174 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3612002 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3615142 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3618623 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3620171 B1
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(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3623386 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3623680 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3626627 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3632587 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3642312 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3643657 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3644127 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3648292 B1
(T3) (97) 30 06 2021 2021/26 eP 3648690 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3649259 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3655658 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3657592 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3658115 B1
(T4) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3658115 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3659396 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3662601 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3663282 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3678519 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3679845 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3681670 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3685165 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3691397 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3699425 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3700366 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3722539 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3724336 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3730712 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3737257 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3740492 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3743934 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3747033 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3749111 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3750467 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3750747 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3755199 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3756057 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3758896 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3769605 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3769899 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3773750 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3774142 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3774153 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3775135 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3779978 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3784428 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3786079 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3788019 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3790674 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3790951 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3791156 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3792586 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3794001 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3795177 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3795795 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3796430 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3798533 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3802476 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3805583 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3808734 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3811573 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3811815 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3816550 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3818782 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3821741 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3827059 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3838864 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3856471 B1

(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3875013 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3880005 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3881749 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3891552 B1

wygaśniĘcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu 
europejskiego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(T3) (11) 1782002 2020 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1786739 2020 06 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1828720 2020 10 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1844101 2020 06 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1856132 2020 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1867728 2020 06 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1867882 2020 06 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1870200 2020 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1870994 2020 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1873336 2020 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1888059 2020 06 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1888471 2020 06 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1888539 2020 05 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1891337 2020 06 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1893535 2020 06 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1893853 2020 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1893903 2020 06 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1896257 2020 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1897056 2020 06 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1899116 2020 06 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1899994 2020 06 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1911550 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1913557 2020 06 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1913980 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1914126 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1914254 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1916008 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1916057 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1918176 2020 10 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1919896 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1932223 2020 10 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1932844 2020 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1933791 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1934021 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1934387 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1937479 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1937619 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1940931 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1940956 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1941953 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1942863 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1943366 2020 05 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1943629 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1945583 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1945910 2020 06 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1947171 2020 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1947927 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1948527 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1951755 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1951878 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1951879 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1954426 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1957135 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1964138 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1978769 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1986802 2020 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1989664 2020 10 25 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 1991731 2020 05 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2004393 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2008553 2020 06 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2022348 2020 06 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2023945 2020 06 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2024674 2020 06 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2026915 2020 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2026916 2020 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2027000 2020 06 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2027137 2020 06 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2027320 2020 06 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2029173 2020 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2029449 2020 06 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2029804 2020 05 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2029903 2020 06 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2029967 2020 06 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2032030 2020 06 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2032426 2020 06 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2032510 2020 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2034178 2020 06 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2034850 2020 06 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2034975 2020 06 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2035218 2020 06 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2035628 2020 06 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2040725 2020 06 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2040728 2020 06 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2040902 2020 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2040932 2020 06 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2041496 2020 06 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2043066 2020 10 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2048315 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2049333 2020 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2049807 2020 06 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2050324 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2050356 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2050435 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2050879 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2052625 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2053075 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2054495 2020 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2057082 2020 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2057718 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2060729 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2069608 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2070845 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2072114 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2073986 2020 10 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2074700 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2077084 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2077799 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2078764 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2079758 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2081535 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2081551 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2081619 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2081895 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2081934 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2082180 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2083639 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2083894 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2084183 2020 10 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2084441 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2086020 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2089594 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2091705 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2097435 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2103574 2020 10 02 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2105183 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2110599 2020 06 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2114545 2020 06 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2130433 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2130889 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2130991 2020 06 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2131185 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2133402 2020 06 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2133467 2020 06 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2138128 2020 06 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2138131 2020 10 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2138250 2020 06 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2138627 2020 06 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2143809 2020 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2147956 2020 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2147972 2020 06 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2152608 2020 06 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2155581 2020 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2155839 2020 06 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2158242 2020 06 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2160190 2020 06 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2160368 2020 05 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2162020 2020 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2162037 2020 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2162246 2020 06 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2162321 2020 06 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2164520 2020 06 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2167204 2020 06 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2167437 2020 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2170365 2020 06 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2170711 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2170848 2020 06 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2171863 2020 06 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2171937 2020 06 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2172271 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2172295 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2172434 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2173106 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2173547 2020 06 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2175967 2020 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2176028 2020 06 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2177374 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2177484 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2177792 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2178159 2020 10 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2178238 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2179756 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2179757 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2179826 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2180207 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2180495 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2180648 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2183456 2020 06 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2186571 2020 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2188446 2020 06 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2190135 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2191938 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2192932 2020 10 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2192933 2020 10 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2197290 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2198065 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2198455 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2200458 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2200577 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2200841 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2200993 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2203071 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 2203702 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2205436 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2206206 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2206753 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2207735 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2209395 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2209396 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2209464 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2209614 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2209651 2020 10 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2209674 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2209676 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2209677 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2209752 2020 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2211514 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2211726 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2212207 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2213301 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2214367 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2215407 2020 10 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2215408 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2216926 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2217333 2020 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2217361 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2217503 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2217508 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2218027 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2218337 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2218633 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2218799 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2219313 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2219720 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2219908 2020 06 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2220328 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2229301 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2243807 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2266510 2020 10 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2278895 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2279747 2020 10 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2286852 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2305926 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2309083 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2311610 2020 10 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2317158 2020 10 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2319382 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2320697 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2322332 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2330941 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2334309 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2334477 2020 10 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2334719 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2334873 2020 10 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2334970 2020 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2336391 2020 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2337450 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2523481 2020 05 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2525118 2020 05 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2525750 2020 01 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2526823 2020 05 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2527551 2020 05 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2528222 2020 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2532776 2020 05 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2532779 2020 05 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2534773 2020 05 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2535300 2020 05 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2548444 2019 07 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2566419 2020 05 06 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2629921 2019 09 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2641876 2019 03 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2794791 2020 07 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2807370 2020 07 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2810658 2020 07 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2813447 2020 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2815158 2020 07 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2817048 2020 07 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2821315 2020 07 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2823882 2020 07 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2824142 2020 07 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2826541 2020 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2827185 2020 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2829257 2020 07 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2829454 2020 07 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2829808 2020 07 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2835335 2020 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2836176 2020 07 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2838336 2020 04 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2840217 2020 07 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2841971 2020 04 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2848168 2020 07 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2848198 2020 01 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2863785 2020 07 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2867911 2020 07 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2869837 2020 07 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870042 2020 07 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870051 2020 07 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870112 2020 07 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870142 2020 07 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870247 2020 07 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870390 2020 07 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870492 2020 07 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2872176 2020 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2872449 2020 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2872450 2020 07 10 Patent wygasł w całości 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskie-
go, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji 
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw 
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1723156 a  Wykreślono: Dow agroSciences, llC, India-
napolis, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 1611961 a  Wykreślono: Primetals Technologies France 
SaS, Savigneux, Francja Wpisano: CleCIM SaS, Savigneux, Francja

(11) 1778136 a  Wykreślono: Vexim Sa, Balma, Francja Wpi-
sano: STRyKeR eUROPean OPeRaTIOnS lIMITeD, Cork, Irlandia

(11) 1892344 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leVIaT gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 1951455 a  Wykreślono: Primetals Technologies France 
SaS, Savigneux, Francja Wpisano: CleCIM SaS, Savigneux, Francja
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(11) 2136089 a  Wykreślono: gally S p a , Forno Canavese, 
Włochy Wpisano: gally S p a , Volpiano, Włochy

(11) 2125847 a  Wykreślono: Medical Research Council, 
Swindon, Wielka Brytania Wpisano: United Kingdom Research and 
Innovation, Swindon, Wielka Brytania

(11) 2341778  D  Wykreślono: „na mocy umowy z dnia 14 
stycznia 2016 r  uprawniony udzielił wyłącznej licencji na korzysta-
nie z wynalazku na rzecz CIeCh R&D SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas określony do dnia 
31 grudnia 2033 r ”

(11) 2401091 a  Wykreślono: Primetals Technologies France 
SaS, Savigneux, Francja Wpisano: CleCIM SaS, Savigneux, Francja

(11) 2597000 a  Wykreślono: UnIPOInT eleCTRIC MFg  CO , 
lTD , Taipei City, Tajwan Wpisano: Robert Bosch gmbh, Stuttgart, 
niemcy

(11) 2627626 a  Wykreślono: lonza Solutions ag, Visp, 
Szwajcaria Wpisano: arxada ag, Visp, Szwajcaria

(11) 2455099 a  Wykreślono: Taiwan advance Bio-Pharm 
Inc , TaIPeI, Tajwan Wpisano: heXun Biosciences Co , ltd , Taoyuan, 
Tajwan

(11) 2771003 a  Wykreślono: lumena Pharmaceuticals llC, 
San Diego, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Shire human ge-
netic Therapies, Inc , lexington, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 2834594 a  Wykreślono: Primetals Technologies austria 
gmbh, linz, austria Wpisano: CleCIM SaS, Savigneux, Francja

(11) 2875758 a  Wykreślono: Kim, young Ki, gimhae, Korea 
Południowa Wpisano: hurom Co , ltd , gimhae, Korea Południowa

(11) 2846071 a  Wykreślono: Dynatect-MFB gmbh, Steinha-
gen, niemcy Wpisano: Dynatect europe gmbh, Steinhagen, niemcy

(11) 2945613 a  Wykreślono: astellas Pharma europe ltd , 
Chertsey, Wielka Brytania Wpisano: Tillotts Pharma ag, Rheinfel-
den, Szwajcaria

(11) 3102212 a  Wykreślono: Dezima Pharma B V , Breda, ho-
landia Wpisano: newamsterdam Pharma B  V , naarden, holandia

(11) 2989095 a  Wykreślono: SanOFI, Paris, Francja Wpisa-
no: Beijing Collab Pharm Co , ltd , Beijing, Chiny

(11) 2989095 a  Wykreślono: Beijing Collab Pharm Co , ltd , 
Beijing, Chiny Wpisano: Beijing lianxin Pharmaceutical Co , ltd , 
Beijing, Chiny

(11) 3016776 a  Wykreślono: Primetals Technologies austria 
gmbh, linz, austria Wpisano: CleCIM SaS, Savigneux, Francja

(11) 3039109 a  Wykreślono: The Procter and gamble Com-
pany, Cincinnati, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: BaSF Se, 
ludwigshafen am Rhein, niemcy

(11) 3039110 a  Wykreślono: The Procter and gamble Com-
pany, Cincinnati, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: BaSF Se, 
ludwigshafen am Rhein, niemcy

(11) 2968434 a  Wykreślono: Shire Viropharma llC, lexing-
ton, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: ViroPharma Biologics 
llC, lexington, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 3063158 a  Wykreślono: Paris Sciences et lettres - Qu-
artier latin, Paris, Francja Wpisano: PaRIS SCIenCeS eT leTTReS, 
Paryż, Francja

(11) 3026130 a  Wykreślono: lifezone limited, ebene, Mau-
ritius Wpisano: lifezone limited, Ramsey, Wyspa Man

(11) 3126344 a  Wykreślono: lonza Solutions ag, Visp, 
Szwajcaria Wpisano: arxada ag, Visp, Szwajcaria

(11) 3139932 a  Wykreślono: astellas Pharma europe ltd , 
Chertsey, Wielka Brytania Wpisano: Tillotts Pharma ag, Rheinfel-
den, Szwajcaria

(11) 3097291 a  Wykreślono: United Technologies Corpora-
tion, Farmington, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Raytheon 
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 3239431 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leviat gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 3250064 a  Wykreślono: In&Motion, Chavanod, Francja 
Wpisano: In&Motion, annecy, Francja

(11) 3478485 a  Wykreślono: aRTIC InVeSTMenTS S a , lu-
xembourg, luksemburg Wpisano: COMPagnIe geneRale DeS 
eTaBlISSeMenTS MIChelIn, Clermont-Ferrand, Francja

(11) 3348742 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leviat gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 3385462 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leviat gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 3290120 a  Wykreślono: CutMetall Komponenten 
gmbh, Bamberg, niemcy; Puls gmbh, Pottum, niemcy Wpisano: 
CutMetall holding gmbh, Bamberg, niemcy; Puls gmbh, Pottum, 
niemcy

(11) 3300810 a  Wykreślono: Primetals Technologies France 
SaS, Savigneux, Francja Wpisano: CleCIM SaS, Savigneux, Francja

(11) 3415515 a  Wykreślono: adverio Pharma gmbh, 
Schönefeld, niemcy Wpisano: adverio Pharma gmbh, leverkusen, 
niemcy

(11) 3498749 a  Wykreślono: CIeCh Żywice Sp  z o o , nowa 
Sarzyna, Polska Wpisano: SaRZyna-CheMICal SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nowa Sarzyna, Polska 365703807

(11) 3498749 a  Wykreślono: SaRZyna-CheMICal SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nowa Sarzyna, Pol-
ska 365703807 Wpisano: SaRZyna CheMICal SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nowa Sarzyna, Polska 365703807

sprostowania opisÓw patentowych

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa 
oraz informację o sprostowaniu. 

(B1) 231609 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej uprawnionego z patentu (poz 73) 
wpisać: SKaRB PaŃSTWa RePReZenTOWany PRZeZ MInISTRa 
OBROny naRODOWeJ, Warszawa (Pl) 

ogłosZenia

ZłoŻone wnioski o udZielenie  
dodatkowego prawa ochronnego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawo-
wego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię 
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwole-
nia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym 
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej 
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym ze-
zwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania 
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).

(T3) (68) 2250279
(54) PRZeCIWCIała anTy-IFnaR1 O ZMnIeJSZOnyM POWInO-
WaCTWIe DO lIganDa FC
(21) 0748 (22) 2022 06 30
(71) astraZeneca aB, SÖDeRTÄlJe (Se)
(93) eU/1/21/1623 2022 02 15 SaPhnelO-anIFROlUMaB
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(T3) (68) 3060239
(54) POlIPePTyDy DłUgO DZIałaJĄCe I SPOSOBy ICh WyTWa-
RZanIa I PODaWanIa
(21) 0749 (22) 2022 07 01
(71) OPKO Biologics ltd , KIRyaT gaT (Il)
(93) eU/1/21/1617 2022 02 15 ngenla-SOMaTROgOn
  
(T3) (68) 3495392
(54) KOMPOZyCJe anTy-CgRP I ICh ZaSTOSOWanIe
(21) 0750 (22) 2022 07 01
(71) h  lundbeck a/S, ValBy (DK)
(93) eU/1/21/1599 2022 01 25 VyePTI-ePTIneZUMaB

(T3) (68) 3300601
(54) USTalOne STOSUnKI leKÓW DO leCZenIa nOWOTWORÓW 
heMaTOPOeTyCZnyCh I ZaBURZeŃ PROlIFeRaCyJnyCh
(21) 0751 (22) 2022 07 04
(71) Rotalec IP holdings llC, PalO alTO (US)
(93) eU/1/18/1308 2018 08 27 VyXeOS-DaUnORUBICy-
na / CyTaRaBIna
  
(T3) (68) 3632448
(54) KOMPOZyCJa FaRMaCeUTyCZna ZaWIeRaJĄCa DROSPIRe-
nOn DO STOSOWanIa JaKO ŚRODeK anTyKOnCePCyJny
(21) 0752 (22) 2022 07 08
(71) laboratorios leon Farma Sa, leOn (eS)
(93) 25666 2019 12 11 SlInDa
(93) 61678 2019 10 16 SlInDa
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b. wZory uŻytkowe

Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11) – numer prawa ochronnego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wzoru użytkowego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem prawa ochronnego umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące 
(kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(y1) – Prawo ochronne

prawa ochronne  
na wZory uŻytkowe

udZielone prawa 
(od nr 72 666 do nr 72 672)

(y1) (11) 72666 (41) 2019 04 08 
(51) A61F 5/58 (2006 01) 
 A63B 23/03 (2006 01)
(21) 126657 (22) 2017 10 03
(72) łUSZCZUK MOnIKa, lublin (Pl)
(73) łUSZCZUK MOnIKa, lublin (Pl)
(54) gimnastyczny aparat logopedyczny

(y1) (11) 72670 (41) 2022 05 02 
(51) B61D 39/00 (2006 01) 
 B61D 17/00 (2006 01)
(21) 129570 (22) 2020 10 27
(72) SZPeRKOWSKI KRZySZTOF, Dobrcz (Pl); MaRKOWSKI MaReK, 
Bydgoszcz (Pl)
(73) 4TRaMCaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bydgoszcz (Pl)
(54) Zadaszenie kolejowego wagonu serii FalS

(y1) (11) 72667 (41) 2020 11 02 
(51) B65F 1/06 (2006 01)
(21) 128250 (22) 2019 05 01
(72) ZIelIŃSKI KRZySZTOF, Czeladź (Pl)
(73) ZIelIŃSKI KRZySZTOF, Czeladź (Pl)
(54) Szafowe czterokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji 
odpadów

(y1) (11) 72671 (41) 2021 10 04 
(51) E04G 25/00 (2006 01) 
 H02S 20/24 (2014 01) 
 F24S 30/00 (2018 01) 
 E21F 15/00 (2006 01) 
 E04C 1/00 (2006 01)
(21) 129100 (22) 2020 04 03
(72) SZCZePaŃSKI JaKUB, gdańsk (Pl); łUCZKIeWICZ aneTa, 
gdańsk (Pl); TySIĄC PaWeł, gdańsk (Pl); aUgUSIaK anDRZeJ, 
gdańsk (Pl); ŚMIeRZChalSKI ROMan, gdynia (Pl);  
lITWIn WOJCIeCh, gdańsk (Pl); KOZaK JanUSZ, gdańsk (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃSKa, gdańsk (Pl)
(54) Blok podporowy

(y1) (11) 72672 (41) 2020 08 24 
(51) F16L 1/20 (2006 01) 
 F16L 1/24 (2006 01)
(21) 128957 (22) 2020 02 12
(30) 2019-35912 U  2019 02 12 CZ
(72) BeneS MaRTIn, Dvur Kralove nad labem (CZ)
(73) JUTa a s, Dvur Kralove nad labem (CZ)
(54) Zestaw do obciążania szczególnie gazociągu przy pomocy 
napełnionego worka

(y1) (11) 72668 (41) 2021 05 04 
(51) F21V 35/00 (2006 01) 
 F21V 37/00 (2006 01) 
 F21L 19/00 (2006 01)
(21) 128658 (22) 2019 10 21
(72) PalIMĄKa KaMIl, Wręczyca Wielka (Pl)
(73) PeCa DaMIan IMPaKT, Częstochowa (Pl)
(54) element mocujący ścianki znicza/lampionu
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 nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Symbol nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Symbol nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

(y1) (11) 72669 (41) 2022 04 04 
(51) G01M 1/12 (2006 01)
(21) 129491 (22) 2020 09 28
(72) aleKSanDROWICZ PIOTR, niemcz (Pl)
(73) POlITeChnIKa ByDgOSKa  
IM  Jana I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz (Pl)
(54) Mobilne stanowisko do wyznaczania środka masy samochodów

InDeKS UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg SyMBOlI MKP

A61F 5/58 (2006 01) 72666
A63B 23/03 (2006 01) 72666*
B61D 39/00 (2006 01) 72670
B61D 17/00 (2006 01) 72670*
B65F 1/06 (2006 01) 72667
E04C 1/00 (2006 01) 72671*
E04G 25/00 (2006 01) 72671
E21F 15/00 (2006 01) 72671*

F16L 1/20 (2006 01) 72672
F16L 1/24 (2006 01) 72672*
F21L 19/00 (2006 01) 72668*
F21V 35/00 (2006 01) 72668
F21V 37/00 (2006 01) 72668*
F24S 30/00 (2018 01) 72671*
G01M 1/12 (2006 01) 72669
H02S 20/24 (2014 01) 72671*

InDeKS nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

72666 A61F 5/58 (2006 01)
72667 B65F 1/06 (2006 01)
72668 F21V 35/00 (2006 01)
72669 G01M 1/12 (2006 01)

72670 B61D 39/00 (2006 01)
72671 E04G 25/00 (2006 01)
72672 F16L 1/20 (2006 01)

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym  
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem 
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki 
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c. wZory prZeMysłowe

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11) – numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
(15) – data prawa z rejestracji międzynarodowej
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(45) – data publikacji rejestracji międzynarodowej
(51) – symbol klasy wzoru przemysłowego
(54) – określenie przedmiotu wzoru
(55) –  rysunek wzoru lub fotografia wzoru
(72) – nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju) 
(73) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)

prawa Z reJestracJi  
wZorÓw prZeMysłowych

udZielone prawa 

(od nr 28 109 do nr 28 128)

(51) 10-06 (11) 28109 (22) 2022 03 29 (21) 30697
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-PRZeMySłOWy InSTyTUT 
MOTORyZaCJI, Warszawa (Pl)
(72) lUTy WITOlD, leWIŃSKI RySZaRD
(54) Znacznik początku procesu hamowania
(55) 

(51) 05-06 (11) 28110 (22) 2022 07 15 (21) 30947
(73) glOPaCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chełm (Pl)
(72) SZalaS TOMaSZ

(54) Folia
(55) 

(51) 32-00 (11) 28111 (22) 2022 04 14 (21) 30753
(73) PeCyna DaRIUSZ PPhU glaSSDeX, Międzybórz (Pl)
(72) PeCyna DaRIUSZ
(54) Zestaw znaków piśmienniczych
(55) 
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(51) 32-00 (11) 28112 (22) 2022 04 14 (21) 30754
(73) PeCyna DaRIUSZ PPhU glaSSDeX, Międzybórz (Pl)
(72) PeCyna DaRIUSZ
(54) Zestaw znaków piśmienniczych
(55) 

(51) 32-00 (11) 28113 (22) 2022 04 04 (21) 30749
(73) PeCyna DaRIUSZ PPhU glaSSDeX, Międzybórz (Pl)
(72) PeCyna DaRIUSZ
(54) Zestaw znaków piśmienniczych
(55) 

(51) 19-08 (11) 28114 (22) 2022 04 13 (21) 30750
(73) BaRWa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(72) BROŻyna MałgORZaTa
(54) etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28115 (22) 2022 04 14 (21) 30755
(73) BaRWa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(72) BROŻyna MałgORZaTa
(54) etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28116 (22) 2022 04 14 (21) 30756
(73) BaRWa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(72) BROŻyna MałgORZaTa
(54) etykieta
(55) 

(51) 32-00 (11) 28117 (22) 2022 04 28 (21) 30792
(73) KUDRZyn BeaTa, KUDRZyn CeZaRy, KUDRZyn KaROl eMel 
SPÓłKa CyWIlna, Częstochowa (Pl)
(72) KUDRZyn CeZaRy
(54) Ornamentacja
(55) 
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(51) 01-01 (11) 28118 (22) 2022 03 14 (21) 30621
(73) CIaChOManIa T BRZĘCZeK, T gROnKIeWICZ  
SPÓłKa KOManDyTOWa, Bielsko-Biała (Pl)
(72) gROnKIeWICZ TaTIana
(54) Ciastko
(55) 

(51) 24-03 (11) 28119 (22) 2022 04 05 (21) 30733
(73) PRODenT DIgITal SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(72) BIeDZIaK WITOlD
(54) Proteza stomatologiczno-protetyczna
(55) 

(51) 12-16 (11) 28120 (22) 2022 04 12 (21) 30793
(73) ORBIS K  ZIelIŃSKa SPÓłKa KOManDyTOWa,  
nowa Szarlejka (Pl)
(72) ZIelIŃSKI Jan, ZIelIŃSKa KaTaRZyna
(54) Felga do wózka dziecięcego
(55) 

(51) 14-04 (11) 28121 (22) 2021 12 27 (21) 30418
(73) TT SOFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(72) BIelaRSKI DaWID
(54) graficzny interfejs użytkownika
(55) 

(51) 14-04 (11) 28122 (22) 2021 12 27 (21) 30419
(73) TT SOFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(72) BIelaRSKI DaWID
(54) graficzny interfejs użytkownika
(55) 

(51) 14-04 (11) 28123 (22) 2021 12 27 (21) 30420
(73) TT SOFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(72) BIelaRSKI DaWID
(54) graficzny interfejs użytkownika
(55) 

(51) 14-04 (11) 28124 (22) 2021 12 27 (21) 30421
(73) TT SOFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(72) OPalIŃSKa MOnIKa
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(54) graficzny interfejs administratora
(55) 

(51) 31-00 (11) 28125 (22) 2022 05 09 (21) 30821
(73) WySOCKI RySZaRD, Jarosław (Pl)
(72) WySOCKI RySZaRD
(54) Maszynka do mięsa
(55) 

(51) 09-03 (11) 28126 (22) 2022 04 27 (21) 30790
(73) TOMSySTeM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(72) MaCIOłeK TOMaSZ, leŚnIOWSKI TOMaSZ
(54) Pudełko
(55) 

(51) 19-99 (11) 28127 (22) 2022 06 23 (21) 30916
(73) PIeTRaSZKIeWICZ anna Pan PelICan, Szreniawa (Pl)
(72) PIeTRaSZKIeWICZ anna

(54) Zakładki do książek
(55) 

(51) 19-99 (11) 28128 (22) 2022 06 23 (21) 30917
(73) PIeTRaSZKIeWICZ anna Pan PelICan, Szreniawa (Pl)
(72) PIeTRaSZKIeWICZ anna
(54) Zakładki do książek
(55) 

reJestracJa MiĘdZynarodowa  
uZnana na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemy-
słowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji 
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, na-
zwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru, 
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.

(51) 06-03 (11) dM/221 613 (15) 15 12 2021 (45) 01 07 2022
(73) andrii Kolhinov, vul  Shevchenko, bud 40, kv 96, 71701 
Tokmak (Ua)
(54) Podpórka na ramię do salonu tatuażu, mebel
(55) 
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(51) 32-00 (11) dM/221 682 (15) 23 05 2022 (45) 08 07 2022
(73) PaPeRMOOn S  R  l , SOCIeTaTe COMeRCIalĂ,  
Str  Burebista nr  112/1, MD-2032 Chişinău (MD)
(54) 1 -4  Symbol graficzny
(55) 

(51) 25-03 (11) dM/221 877 (15) 08 03 2022 (45) 08 07 2022
(73) Dariusz napieracz, niemodlińska 36e, 46-073 Mechnice (Pl)
(54) 1 -5  Osłona modułowa
(55)
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d. Znaki towarowe

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) – numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej 
(141) – data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem 
(151) – data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
(180) – oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego 
(210) – numer zgłoszenia
(220) – data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium 

Polski)
(441) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(510) – wykaz towarów
(511) – klasy towarowe
(531) –  symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
(540) – określenie znaku towarowego
(591) – wskazanie kolorów 
(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) – znak inny
(571) – opis znaku
(551) – wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
  wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
(581) – data notyfikacji
(732) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

prawa ochronne  
na Znaki towarowe

udZielone prawa 
(od nr 353 546 do nr 353 750)

(111) 353546 (220) 2021 12 16 (210) 537822
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) PaRTneR CenTeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOlCeTInO
(540) 

(531) 25 01 10, 25 01 15, 25 01 25, 26 04 04, 26 04 06, 26 04 10, 27 05 01
(510), (511) 33 Wino 

(111) 353547 (220) 2021 12 02 (210) 537236
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) Shenzhen Intellirocks Tech  Co , ltd , Shenzhen (Cn)
(540) (znak słowny)
(540) govee
(510), (511) 7 Maszynki do  mielenia mięsa [maszyny], Maszyny 
do  produkcji masła, Maszyny do  obierania, elektryczne wyciskarki 
do soków, Sokowirówki elektryczne, Mieszalniki, Mieszadła elektrycz-
ne, Maszyny do mieszania, Miksery elektryczne do użytku domowe-
go, Zmywarki do naczyń, Maszyny kuchenne, elektryczne, Kruszarki 
do użytku kuchennego, elektryczne, Młynki kuchenne, elektryczne, 
Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, elektryczne otwieracze 
do puszek, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Trzepaczki 
elektryczne do  użytku domowego, Krajalnice elektryczne do  sera, 
Urządzenia myjące, Pralki, nożyce elektryczne, narzędzia ręczne 
o napędzie innym niż ręczny, noże elektryczne, elektryczne przyrzą-
dy do wyciągania gwoździ, Wiertarki ręczne elektryczne, Śrubokręty 
elektryczne, Klucze dynamometryczne [maszyny], Klucze o  napę-
dzie elektrycznym, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne 
urządzenia do  otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do  otwie-
rania okien, elektryczne urządzenia do zamykania okien, Przyrządy 
do  zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, 35 Pokazy towarów, 
Reklama korespondencyjna, Usługi w  zakresie reklamy, Pomoc 
w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Wystawy w  celach han-
dlowych lub reklamowych, Udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji 
importowo-eksportowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi w  zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi marketingowe, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i usług, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, Systematyzacja danych w kompute-
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rowych bazach danych, Pozyskiwanie danych do  komputerowych 
baz danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, Prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, 42 Prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich, Badania dotyczące technologii 
telekomunikacyjnych, Projektowanie opakowań, Wzornictwo prze-
mysłowe, Programowanie komputerowe, Projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Po-
wielanie programów komputerowych, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokali-
zacją użytkownika, Dostarczanie informacji o  technologii kompu-
terowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, 
Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opar-
tych na  stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informa-
tyczne], Usługi szyfrowania danych 

(111) 353548 (220) 2021 12 14 (210) 537681
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 10
(732) MalCO PRODUCTS, Inc , Barberton (US)
(540) (znak słowny)
(540) UlTRa CUTTIng CRÈMe
(510), (511) 3 Preparaty do usuwania zarysowań w postaci past poler-
skich do stosowania na powierzchniach pojazdów 

(111) 353549 (220) 2021 12 14 (210) 537704
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) SMaRT nanOTeChnOlOgIeS SPÓłKa aKCyJna,  
alwernia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aguscio
(540) 

(531) 26 04 01, 26 04 09, 27 05 01
(510), (511) 1 Środki chemiczne do produkcji ceramicznych wyrobów 
budowlanych i wykończeniowych, Środki chemiczne do nadawania 
właściwości ceramicznym wyrobom budowlanym i  wykończenio-
wym, Środki chemiczne do  nadawania właściwości biobójczych 
ceramicznym wyrobom budowlanym i  wykończeniowym, Środki 
chemiczne do  nadawania właściwości biobójczych powierzch-
niom ceramicznych wyrobów budowlanych i  wykończeniowych, 
Preparaty do  nadawani właściwości biobójczych powierzchniom 
ścian, posadzek i  elewacji budynków, Wszystkie wymienione środ-
ki i preparaty również w postaci zawierającej nanocząstki metali, 3 
Środki do  czyszczenia powierzchni wyrobów ceramicznych, Środki 
do  czyszczenia powierzchni, Środki do  mycia powierzchni, Środki 
do konserwacji powierzchni, Środki do renowacji powierzchni, Środ-
ki do odtłuszczania, Środki do usuwania kamienia, Środki do nada-
wania połysku powierzchniom, Środki do  pastowania, Preparaty 
antystatyczne do  użytku domowego, Wszystkie wymienione środ-
ki i preparaty również w postaci zawierającej nanocząstki metali, 5 
Środki biobójcze, Środki dezynfekcyjne, Płyny dezynfekcyjne, Żele 
dezynfekcyjne, aerozole dezynfekcyjne, Środki bakteriobójcze, 
Środki grzybobójcze, Wszystkie wymienione środki również w  po-
staci zawierającej nanocząstki metali 

(111) 353550 (220) 2021 12 17 (210) 537830
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) MenTel JOanna CIaSTa I KSIĄŻKI, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Book me a cookie
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 40 
Produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych 
elementów, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe 

(111) 353551 (220) 2021 12 18 (210) 537872
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) TOCZKO KaMIl, Białystok (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Murem za Polskim Mundurem
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, Bielizna damska, 
Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, gorsety, 
Majtki, halki, półhalki, Slipy męskie, figi damskie, Kąpielówki, Kostiu-
my kąpielowe, Stroje plażowe, Płaszcze kąpielowe, Bluzki, Bezrękaw-
niki, garnitury, Kamizelki, Koszule, Podkoszulki, Pulowery, Spodnie, 
Spódnice, Swetry, Kombinezony, Bluzy sportowe, Sukienki damskie, 
Żakiety męskie, Żakiety z dzianiny, Koszulki z krótkim lub z długim 
rękawem, Koszulki zapinane w  kroku na  zatrzaski, dla niemowląt 
i małych dzieci, T-shirty z krótkim rękawem, Odzież z  imitacji skóry, 
etole [futra], Szale i  etole, Kurtki, Peleryny [narzutki], Płaszcze, Pro-
chowce, Bielizna nocna, Piżamy, Koszule nocne, Szlafroki, Rękawiczki, 
Szale, Szaliki, Chustki na głowę, getry, legginsy, Skarpetki, Rajstopy, 
Pończochy, Pasy do pończoch dla mężczyzn, Paski, Krawaty, Odzież 
sportowa, Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Odzież 
dla kolarzy, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież wodoodpor-
na, Czapki dziane, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Kapelusze, Tur-
bany, Woalki, welony, Kaptury, nauszniki [odzież], Obuwie sportowe, 
Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle do baletu, Sandały, 
Kalosze, Buty sznurowane, liberie, Wyprawki dziecięce [odzież], 35 
Organizowanie promocji imprez mających na  celu pozyskiwanie 
funduszy na  cele dobroczynne, Promocja, Badania rynku i  analizy 
biznesowe, analiza danych biznesowych, Usługi reklamowe w  celu 
zwiększania świadomości społecznej w  zakresie kwestii społecz-
nych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Reklama i  marke-
ting, Badania i analizy marketingowe, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
i  materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych 
i  próbek], Pisanie tekstów reklamowych i  ich  publikacja, Wynajem 
powierzchni reklamowej, Pokazy towarów, Organizowanie wystaw 
i  targów dla celów handlowych lub reklamowych, Sondaż opinii 
publicznej, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, gromadzenie 
danych, 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Usługi funduszu 
dobroczynnego, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatyw-
ne dla dzieci potrzebujących, Organizacja zbiórek charytatywnych, 
Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele cha-
rytatywne, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą 
imprez rozrywkowych, Pomoc finansowa, Usługi w  zakresie spon-
soringu finansowego, Przydzielanie stypendiów naukowych, Usługi 
w  zakresie dotacji finansowych, Usługi inwestycyjne, Pośrednictwo 
inwestycyjne, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Doradztwo in-
westycyjne, Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, agencje nieruchomości, Wycena 
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi kredytowe, 
Doradztwo kredytowe, Faktoring, leasing finansowy, 41 Organizo-
wanie loterii, Organizowanie koncertów, Organizowanie festiwali, 
Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, edu-
kacja zawodowa, Doradztwo zawodowe, Organizowanie szkoleń, 
Organizowanie kursów, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
kongresów, Organizowanie seminariów, Organizowanie sympozjów, 
Organizowanie zjazdów, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Publikowanie ulotek, nauczanie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna 

(111) 353552 (220) 2021 12 20 (210) 537900
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) galanT DaRIa, Długosiodło (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Medytacja konna Daria galant
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(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, Usługi szkoleniowe w zakresie 
jazdy konnej, Doradztwo zawodowe i  coaching, Trening rozwoju 
osobistego, edukacja, 44 Psychoterapia 

(111) 353553 (220) 2021 11 29 (210) 537026
(151) 2022 04 29 (441) 2021 12 27
(732) enP gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brewski
(540) 

(531) 19 08 07, 12 03 01, 12 03 25, 27 05 01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Usługi 
w zakresie pubów 

(111) 353554 (220) 2021 11 29 (210) 537027
(151) 2022 04 29 (441) 2021 12 27
(732) aRChaMOWICZ MałgORZaTa, Jaworzno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InSTyTUT ip PIĘKna
(540) 

(531) 26 01 03, 26 01 18, 27 05 01
(510), (511) 44 Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało 

(111) 353555 (220) 2021 11 29 (210) 537039
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) FUnDaCJa na RZeCZ ODZySKU OPaKOWaŃ 
alUMInIOWyCh-ReCal, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) każda puszka cenna
(540) 

(591) jasnozielony
(531) 24 15 13, 27 05 01, 29 01 03, 19 01 04
(510), (511) 6 Stopy metali nieszlachetnych, Metale nieszlachetne 
surowe lub półprzetworzone, Opakowania metalowe, Puszki me-
talowe, Puszki metalowe na  napoje, Pudełka i  pojemniki z  metali 
nieszlachetnych, 35 Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re-

klamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 
Rozpowszechnianie informacji w zakresie recyklingu i przetwarzania 
odpadów, Reklama, analiza cen i  kosztów w  związku z  utylizacją, 
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Badania rynkowe, 
40 Recykling, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Obróbka [odzy-
skiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, Obróbka 
materiałów uzyskanych z  odpadów [odzyskiwanie surowców wtór-
nych], Obróbka i  recykling opakowań, Unieszkodliwianie odpadów 
[przetwarzanie], Sortowanie odpadów i  materiałów nadających się 
do  recyklingu, niszczenie odpadów, Spalanie odpadów, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpa-
dów i śmieci, Doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci, 
Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Pozyskiwanie 
informacji w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów, 41 Orga-
nizowanie i  prowadzenie konkursów, szkoleń, konferencji, semina-
riów, w tym szkoleń w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów 
i surowców wtórnych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne związa-
ne z ochroną środowiska, Rozpowszechnianie materiałów edukacyj-
nych, Publikowanie tekstów, Usługi wydawnicze, 42 Projektowanie 
opakowań, Przeprowadzanie badań jakościowych, Testy inżynie-
ryjne, Badania inżynieryjne, Badania środowiska, Badania naukowe 
i przemysłowe, 43 Usługi zaopatrzenia w napoje 

(111) 353556 (220) 2021 11 29 (210) 537062
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) SMOCZa KaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pilica (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Smocza Karma
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych 

(111) 353557 (220) 2021 12 01 (210) 537167
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 17
(732) MaChaTy lUDOMIRa F h U  lUPIO-WenTylaCJa,  
Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lUPIO wentylacja
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 05 05 19, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 11 Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Instala-
cje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszcza-
nia powietrza, Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, Sys-
temy hVaC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), Systemy hVaC 
do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacje wen-
tylacyjne [klimatyzacja] do  pojazdów, Rekuperatory do  wstępnego 
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych z wyko-
rzystaniem gorących gazów spalinowych, Pompy ciepła, Pompy cie-
pła do  przetwarzania energii, Induktory powietrza [klimatyzatory], 
Klimatyzatory, Klimatyzatory pokojowe, Przenośne klimatyzatory, 
Urządzenia przyspieszonej jonizacji [do uzdatniania powietrza], Filtry 
do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], Filtry do klimatyza-
cji, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Rekuperatory, Induktory powie-
trza [wentylacja], Wyciągi [wentylacja], Urządzenia do  uzdatniania 
powietrza, Filtry [części maszyn lub urządzeń], Ogrzewacze powie-
trza olejowe, gazowe, ogrzewane gorącą wodą, parą i elektryczno-
ścią oraz części do  nich, Filtry do  instalacji chłodniczych, Instalacje 
i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i  oczyszczania 
powietrza, Instalacje i urządzenia do oczyszczania powietrza, w tym 
elektryczne i  domowe oczyszczacze powietrza, Stacjonarne i  ru-
chome urządzenia i przyrządy grzewcze, chłodnicze, suszące, wen-
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tylacyjne, Urządzenia grzewcze promiennikowe, grzejniki olejowe 
i gazowe, Palniki olejowe i gazowe, Kotły grzewcze i grzejniki prze-
pływowe olejowe, gazowe i ogrzewane elektrycznością, Urządzenia 
do  termicznego i  katalitycznego dopalania, Urządzenia do  chło-
dzenia powietrza, Podgrzewacze powietrza, Instalacje do  filtrowa-
nia powietrza, Urządzenia i  maszyny do  oczyszczania powietrza, 
Urządzenia chłodnicze, grzejniki centralnego ogrzewania, agregaty 
chłodnicze, Wentylatory jako części instalacji chłodniczych, Wenty-
latory elektryczne do  użytku osobistego, Oczyszczacze powietrza, 
Osuszacze powietrza, Kaloryfery elektryczne, grzejniki [kaloryfery], 
Urządzenia jonizujące do  oczyszczania powietrza lub wody, agre-
gaty chłodnicze będące częściami systemów do  chłodzenia wody, 
agregaty klimatyzacyjne, 35 Reklamy za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za  pośrednictwem mediów społecznościowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospek-
tów, broszur), analizy rynkowe, Zarządzanie w  zakresie zamówień 
handlowych, handlowe informacje i  porady udzielane konsumen-
tom, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednic-
twem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i  promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów w  zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Pomoc w  zarządzaniu biznesowym 
w  ramach kontraktu franczyzowego, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sie-
ci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: filtrów do użytku 
przemysłowego i  domowego, instalacji i  urządzeń do  ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, instalacji i  urzą-
dzeń do uzdatniania powietrza, systemów hVaC (ogrzewanie, wen-
tylacja i  klimatyzacja), systemów hVaC do  pojazdów (ogrzewanie, 
wentylacja i  klimatyzacja), instalacji wentylacyjnych [klimatyzacja] 
do pojazdów, rekuperatorów do wstępnego ogrzewania powietrza 
do  spalania w  systemach grzewczych z  wykorzystaniem gorących 
gazów spalinowych, pomp ciepła, pomp ciepła do  przetwarzania 
energii, induktorów powietrza [klimatyzatory], klimatyzatorów, kli-
matyzatorów pokojowych, przenośnych klimatyzatorów, urządzeń 
przyspieszonej jonizacji [do uzdatniania powietrza], filtrów do gazów 
[domowe lub przemysłowe instalacje], filtrów do klimatyzacji, filtrów 
do  oczyszczaczy powietrza, filtrów [części maszyn lub urządzeń], 
rekuperatorów, urządzeń do uzdatniania powietrza, induktorów po-
wietrza [wentylacja], wyciągów [wentylacja], ogrzewaczy powietrza 
olejowych, gazowych, ogrzewanych gorącą wodą, parą i elektrycz-
nością oraz części do nich, filtrów do instalacji chłodniczych, instala-
cji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i oczyszczania 
powietrza, instalacji i  urządzeń do  oczyszczania powietrza, w  tym 
elektrycznych i  domowych oczyszczaczy powietrza, stacjonarnych 
i  ruchomych urządzeń i przyrządów grzewczych, chłodniczych, su-
szących, wentylacyjnych, urządzeń grzewczych promiennikowych, 
grzejników olejowych i gazowych, palników olejowych i gazowych, 
kotłów grzewczych i  grzejników przepływowych, olejowych, ga-
zowych i  ogrzewanych elektrycznością, urządzeń do  termicznego 
i katalitycznego dopalania, urządzeń do chłodzenia powietrza, pod-
grzewaczy powietrza, osuszaczy powietrza, instalacji do filtrowania 
powietrza, urządzeń i  maszyn do  oczyszczania powietrza, urzą-
dzeń chłodniczych, grzejników centralnego ogrzewania, agregatów 
chłodniczych, agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów jako czę-
ści instalacji chłodniczych, wentylatorów elektrycznych do  użytku 
osobistego, urządzeń jonizujących do  oczyszczania powietrza lub 
wody, kaloryferów elektrycznych, oczyszczaczy powietrza, części 
do wyżej wymienionych towarów, 37 Instalowanie, konserwacja i na-
prawa systemów hVaC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Insta-
lacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, 
naprawa i  konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja syste-
mów do  kontroli środowiska w  czystych pomieszczeniach, Instala-
cja systemów do  wentylacji i  usuwania kurzu, Instalacja urządzeń 
do  klimatyzacji do  czystych pomieszczeń [clean room], Instalacja 
urządzeń wentylacyjnych, Modernizacja instalacji do wentylacji bu-
dynków, Modernizacja instalacji do  ogrzewania, wentylacji i  klima-
tyzacji budynków, naprawa i  konserwacja urządzeń do  wentylacji, 
Regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, naprawa i konser-
wacja urządzeń do usuwania kurzu, naprawa i konserwacja urządzeń 
do  klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń do  klimatyzacji, 
Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, Usługi uszczelniania 
otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi wyko-
nawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych 

(111) 353558 (220) 2021 12 01 (210) 537193
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 17
(732) FUnDaCJa eKOnOMII SPOłeCZneJ PRZySTaŃ, Płock (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bar mleczny TUMSKa
(540) 

(591) biały, szary, żółty, czarny
(531) 09 07 19, 02 09 12, 26 04 02, 26 04 14, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), Bary szybkiej obsługi [snack-bary] 

(111) 353559 (220) 2021 12 01 (210) 537203
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) FOOD FanS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOODFanS CaTeRIng
(540) 

(591) złoty, ciemnoszary, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 11 01 02, 11 01 04
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i  hurtowego w  zakresie 
żywności, w szczególności gotowych posiłków, Usługi handlu detalicz-
nego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
żywność, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi handlu 
detalicznego i hurtowego związane ze sprzedażą pudełek zawierają-
cych żywność, Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, 43 
Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  trans-
portem (catering), Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi kateringowe, 
Usługi zaopatrzenia w zdrową żywność w formie gotowych posiłków, 
Restauracje, Usługi gastronomiczne, Pośrednictwo w  rezerwacjach 
i zamówieniach z  restauracji (na wynos), Usługi restauracyjne, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi rezerwacyjne w zakresie re-
zerwacji posiłków, Usługi w  zakresie jedzenia na  wynos, Restauracje 
oferujące dania na  wynos, Usługi w  zakresie bankietów, Oferowanie 
żywności, Oferowanie pudełek zawierających żywność w  obiektach 
sportowych, Organizacja cateringu na  imprezy, Usługi cateringowe 
w  obiektach sportowych, Usługi cateringowe, Usługi cateringowe 
w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi ca-
teringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi cateringu oko-
licznościowego, Usługi cateringowe dla firm, placówek publicznych, 
placówek oświaty, klientów indywidualnych, Usługi cateringu pudeł-
kowego, Usługi cateringu dietetycznego z dostawą, Usługi cateringo-
we oferujące zdrową żywność, Usługi cateringu okolicznościowego 

(111) 353560 (220) 2021 12 02 (210) 537228
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 17
(732) DaaVe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DIaM Daave Intelligent automatic Measurements
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Usługi w  zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie 
projektowania, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i  kontrola 
jakości 



26 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 32/2022

(111) 353561 (220) 2021 12 01 (210) 537252
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 27
(732) MaTUSIK MaTeUSZ SKOMaT, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SKOMaT
(510), (511) 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, In-
stalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalowanie, konserwa-
cja i naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyza-
cja), Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Usługi 
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Instalacja, kon-
serwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, 
Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Montaż urządzeń 
centralnego ogrzewania, Instalacja systemów ogrzewania słonecz-
nego, Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Usługi do-
radcze związane z  instalacją urządzeń do  ogrzewania i  chłodzenia, 
42 Sporządzanie projektów i  opracowywanie systemów fotowol-
taicznych, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie i  planowanie 
techniczne instalacji do ogrzewania, Usługi projektowania technicz-
nego związane z instalacjami do ogrzewania 

(111) 353562 (220) 2021 12 03 (210) 537370
(151) 2022 04 22 (441) 2021 12 27
(732) MeDIRaTy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paycode
(540) 

(591) fioletowy, niebieski, biały, żółty
(531) 26 01 02, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 36 agencje kredytowe, analizy finansowe, Bankowość 
online, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach finansowych, Fakto-
ring, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Inwestycje finansowe, In-
westycje kapitałowe, leasing finansowy, Ocena finansowa aktywów 
własności intelektualnej, Opracowywanie kosztorysów do  celów 
wyceny kosztów, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], 
Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za  pomocą 
kart debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za  pomocą 
kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finanso-
we, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badań dotyczących 
finansów, Usługi finansowania, Usługi gwarancyjne, Usługi gwaran-
towania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi portfela elektronicznego 
(usługi w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie ceł, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościa-
mi z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich  

(111) 353563 (220) 2021 12 07 (210) 537393
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 10
(732) OlX global B V , amsterdam (nl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szczęśliwy Dom
(540) 

(531) 02 09 01, 26 04 01, 26 04 14, 27 05 01
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów reklamowych, Ogłoszenia 
reklamowe za  pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszech-
nianie reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Obsługa ryn-
ków on-line w  celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych 

między osobami trzecimi podczas sprzedaży i  zakupu towarów, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, 
Ogłoszenia drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-li-
ne w  zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i  promocyjne, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi informacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, Zarządzanie bazami danych dostępnymi 
przez Internet, gromadzenie danych w celu umieszczania ich w kom-
puterowych bazach danych, Sortowanie danych w  komputerowych 
bazach danych, Usługi reklamowe dotyczące prowadzenia agencji 
handlowych zajmujących się obrotem mieniem osobistym, 36 Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Udostępnianie komputerowych 
baz danych nieruchomości online i baz danych online do przeszuki-
wania zawierających ogłoszenia drobne, anonse i  ogłoszenia o  do-
mach i mieszkaniach, apartamentach, kondominiach, domach miej-
skich, nieruchomościach, nieruchomościach komercyjnych i lokalach 
na wynajem, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami 

(111) 353564 (220) 2021 12 07 (210) 537399
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 10
(732) OlX global B V , amsterdam (nl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agent Pro
(540) 

(531) 01 01 01, 01 01 02, 26 04 01, 26 04 13, 27 05 01
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów reklamowych, Ogłoszenia 
reklamowe za  pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszech-
nianie reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Obsługa ryn-
ków on-line w  celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych 
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i  zakupu towarów, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, 
Ogłoszenia drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-li-
ne w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi informacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, Zarządzanie bazami danych dostępnymi 
przez internet, gromadzenie danych w celu umieszczania ich w kom-
puterowych bazach danych, Sortowanie danych w komputerowych 
bazach danych, Usługi reklamowe dotyczące prowadzenia agencji 
handlowych zajmujących się obrotem mieniem osobistym, 36 Usłu-
gi związane z majątkiem nieruchomym, Udostępnianie komputero-
wych baz danych nieruchomości online i baz danych online do prze-
szukiwania zawierających ogłoszenia drobne, anonse i  ogłoszenia 
o  domach i  mieszkaniach, apartamentach, kondominiach, domach 
miejskich, nieruchomościach, nieruchomościach komercyjnych i  lo-
kalach na wynajem 

(111) 353565 (220) 2021 12 07 (210) 537402
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 10
(732) OlX global B V , amsterdam (nl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lider nieruchomości
(540) 

(531) 01 01 01, 01 01 02, 26 13 25, 27 05 01
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów reklamowych, Ogłoszenia 
reklamowe za  pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszech-
nianie reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Obsługa ryn-
ków on-line w  celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych 
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i  zakupu towarów, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, 
Ogłoszenia drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-li-
ne w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, 
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Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi informacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, Zarządzanie bazami danych dostępnymi 
przez internet, gromadzenie danych w celu umieszczania ich w kom-
puterowych bazach danych, Sortowanie danych w komputerowych 
bazach danych, Usługi reklamowe dotyczące prowadzenia agencji 
handlowych zajmujących się obrotem mieniem osobistym, 36 Usłu-
gi związane z majątkiem nieruchomym, Udostępnianie komputero-
wych baz danych nieruchomości online i baz danych online do prze-
szukiwania zawierających ogłoszenia drobne, anonse i  ogłoszenia 
o  domach i  mieszkaniach, apartamentach, kondominiach, domach 
miejskich, nieruchomościach, nieruchomościach komercyjnych i  lo-
kalach na  wynajem, 41 Usługi edukacyjne i  rozrywkowe, mianowi-
cie organizowanie i  prowadzenie imprez, seminariów, konferencji, 
warsztatów i  konkursów w  dziedzinie nieruchomości, Zapewnianie 
edukacji i szkoleń w zakresie nieruchomości 

(111) 353566 (220) 2021 12 09 (210) 537551
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) yOng QI, Wólka Kosowska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bee life
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 03 13 04, 26 11 11, 26 11 12, 26 04 02, 26 04 15, 26 04 18, 
27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 35 Marketing ukierunkowany, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, audyt działalności gospodarczej, Sporządzanie in-
deksów informacji do  celów handlowych lub reklamowych, Syste-
matyzacja danych w  komputerowych bazach danych, Optymaliza-
cja stron internetowych, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, Usługi agencji impor-
towo-eksportowych, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, Poszukiwania w zakresie 
patronatu, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, Optymalizacja wyszukiwarek do  celów promo-
cji dodatkowej, Usługi związane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, 
Rekrutacja personelu, Usługi marketingowe, Zarządzanie handlowe 
w  zakresie koncesjonowania dóbr i  usług na  rzecz osób trzecich, 
Reklama, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej ar-
tykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w  zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów de-
talicznych on-line związane z  produktami kosmetycznymi i  pielę-
gnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi handlu 
hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami papierniczymi, Usłu-
gi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w  zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicz-
nego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej związane z tele-

fonami komórkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gra-
mi, Usługi handlu detalicznego w  związku ze  smartfonami, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z torbami, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu 
detalicznego związane z  urządzeniami kuchennymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  oświetleniem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakry-
ciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego 
sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego 

(111) 353567 (220) 2021 12 13 (210) 537649
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 10
(732) KRaMaRZ aDaM JaRPOl, Dębica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RagnaR PORTIOnS
(540) 

(531) 02 01 04, 27 05 01
(510), (511) 34 Beztytoniowe doustne torebki nikotynowe 
[nie do użytku medycznego] 

(111) 353568 (220) 2021 12 13 (210) 537653
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) gRUPa MaSPeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) WyglĄDaSZ KWITnĄCO
(540) 

(591) szary, czarny, zielony
(531) 19 08 07, 27 05 01, 29 01 13
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(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, aromatyzowane napoje 
gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bez-
alkoholowe ekstrakty z  owoców używane do  sporządzania napo-
jów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi 
z  owoców, Cydr bezalkoholowy, ekstrakty z  moszczu niesfermen-
towanego, esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, nie  w  postaci olejków eterycznych, 
esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w posta-
ci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane 
soki owocowe, Imitacja piwa, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do  sporządzania napojów 
bezalkoholowych, Koncentraty do  sporządzania napojów owo-
cowych, Koncentraty soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki 
do  sporządzania napojów sorbetowych, Mieszanki do  sporządza-
nia koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody-) [napoje], Moszcz, 
Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owo-
cowe, Mrożone napoje gazowane, napoje aromatyzowane owoca-
mi, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
napoje bezalkoholowe na  bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na  bazie owoców, o  smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazo-
wane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje bezalko-
holowe o  smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o  smaku kawy, 
napoje bezalkoholowe o  smaku piwa, napoje bezalkoholowe 
o  smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na  bazie suszonych 
owoców, napoje bezalkoholowe o  podwyższonej zawartości wi-
tamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i  solami 
mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elek-
trolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające 
kofeinę, napoje funkcjonalne na  bazie wody, napoje gazowane 
(Proszek do  wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje mrożone 
na bazie owoców, napoje na bazie coli, napoje na bazie orzechów 
i  soi, napoje na  bazie kokosu, napoje na  bazie owoców lub wa-
rzyw, napoje na  bazie owsa [niebędące substytutami mleka], na-
poje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie ryżu brązowego, inne 
niż substytuty mleka, napoje na bazie piwa, napoje na bazie soku 
z  imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody zawierające 
ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje pro-
teinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i wa-
rzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (Sy-
ropy do-), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu 
smoothie zawierające ziarna i  owies, napoje warzywne, napoje 
węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, 
napoje z  soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające 
witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Oczyszczona woda pitna, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków-), 
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do  napojów gazowa-
nych, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, 
Piwa smakowe, Pomidory (sok-) [napój], Preparaty rozpuszczalne 
do sporządzania napojów, Proszki do produkcji napojów bezalko-
holowych, Proszki do  sporządzania napojów, Proszki stosowane 
do  przygotowywania napojów na  bazie wody kokosowej, Proszki 
stosowane do  sporządzania napojów na  bazie owoców, Shandy 
[napój składający się z  piwa i  lemoniady], Skoncentrowane soki 
owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owoco-
wych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki gazowane, Soki owoco-
we [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, 
napoje owocowe, Syropy do  napojów bezalkoholowych, Syropy 
do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy do wyrobu 
napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syro-
py owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], 
Warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody 
mineralne, Wody o  smaku owocowym, Wyciągi do  sporządzania 
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona 
witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana, Woda 
pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda wzbogacona 
odżywczo, Woda źródlana, napoje owocowo-warzywne, Soki owo-
cowo-warzywne, Owocowe napoje typu smoothie, Owocowo-wa-
rzywne napoje typu smoothie 

(111) 353569 (220) 2021 12 14 (210) 537656
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) TIM SPÓłKa aKCyJna, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POnTe PORTUgal Vinho Verde DOC WhITe MeDIUM DRy
(540) 

(591) niebieski, biały, beżowy, złoty
(531) 25 01 05, 25 01 09, 25 01 15, 26 01 03, 26 04 01, 26 04 09, 
26 04 02, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 33 Wino, które spełnia wymogi określone w specyfikacji 
chronionej nazwy pochodzenia VInhO VeRDe 

(111) 353570 (220) 2021 12 15 (210) 537750
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) PUTKOWSKa gRaŻyna DaŻynKa-naDBUŻaŃSKIe SMaKI, 
Rotki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1929 DaŻynKa naDBUŻaŃSKIe SMaKI
(540) 

(591) czerwony, brązowy, złoty, biały
(531) 09 01 10, 27 05 01, 27 07 01, 08 03 09, 29 01 14, 08 05 25, 24 01 13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Drób, Wędliny, Mięsa wędzo-
ne, Kiełbasy wędzone, Wieprzowina, Wołowina, Kiełbaski wieprzowe, 
Bekon, Cielęcina, Kaszanka, Kiełbasy, Konserwy drobiowe, Konserwy 
mięsne, Mielonki (konserwy), Paczkowane mięso, Podroby, Przetwo-
rzone produkty mięsne, Schab wieprzowy, Suszona kiełbasa, Surowe 
kiełbasy, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Tłuszcze zwierzęce 
do  celów spożywczych, Skwarki, Kostki bulionowe, Marynowane 
nóżki wieprzowe, Buliony, Produkty serowarskie, Miękkie dojrzałe 
sery, Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Biały miękki 
ser twarogowy, Ser miękki, Ser twardy, Świeży biały ser, Ser twarogo-
wy, Twaróg, Jaja, 30 Majonez, Pasty do smarowania na bazie majone-
zu, Sosy na bazie majonezu, Mięsne sosy, Sosy, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi 

(111) 353571 (220) 2021 12 16 (210) 537769
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) TOCZyłOWSKI MIChał, Suchowola (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) dr narine
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt 
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(111) 353572 (220) 2021 12 16 (210) 537770
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) SMP agRO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeMenTOR
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, pomarańczowy, czerwony, 
biały
(531) 26 01 16, 26 13 25, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 14
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, Chemiczne środki 
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspo-
magające do  użytku w  rolnictwie, adjuwanty, nieprzeznaczone 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy, Pestycydy 
rolnicze, Pestycydy do celów ogrodniczych 

(111) 353573 (220) 2021 12 16 (210) 537804
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) ZaKłaDy USłUgOWe eZT SPÓłKa aKCyJna, Sosnowiec 
(Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZT
(540) 

(591) ciemnoniebieski, żółty, biały
(531) 29 01 13, 26 03 01, 26 03 18, 26 04 02, 26 04 09, 27 05 01, 26 03 05
(510), (511) 37 Malowanie i lakierowanie, Malowanie metalowych po-
wierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe, Malo-
wanie natryskowe metali, Powlekanie [malowanie], Usługi w zakresie 
prac wysokościowych, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, 
Usługi sprzątania, Usługi sprzątania toalet, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alar-
mów, zamków i kas pancernych, Konserwacja i naprawa budynków, 
Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i ro-
let, Instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, Montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Udzielanie informacji do-
tyczących naprawy lub konserwacji alarmów przeciwpożarowych, 
Odśnieżanie, Sprzątanie budynków i  terenów przemysłowych, 
Sprzątanie budynków biurowych i  lokali handlowych, Sprzątanie 
nieruchomości, Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie 
szkół, Sprzątanie sklepów, Sprzątanie szpitali, Sprzątanie terenów 
miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, 42 Świadczenie usług 
zabezpieczeń w  zakresie sieci komputerowych, dostępu do  kom-
puterów i  skomputeryzowanych transakcji, Testowanie, stwierdza-
nie autentyczności i  kontrola jakości, Usługi w  zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi naukowe i  technolo-
giczne, Monitorowanie obiektów komercyjnych i  przemysłowych 
do wykrywania lotnych i nielotnych związków organicznych, Moni-
torowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budyn-

ków, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awa-
rii, Monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeń-
stwa, 44 Pielęgnacja ogrodów, Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwia-
towych, Pielęgnacja trawników, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi 
koszenia trawników, 45 Usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób 
trzecich, Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Znakowanie 
dokumentów w celu ich zabezpieczenia, Ochrona obiektów za po-
średnictwem zdalnych systemów monitorowania, Ochrona obiektów 
i sprzętu, Monitorowanie alarmów przeciwpożarowych 

(111) 353574 (220) 2021 12 16 (210) 537813
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) eUROPeJSKI FUnDUSZ leaSIngOWy SPÓłKa aKCyJna, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ca CRÉDIT agRICOle eFl leaSIng
(540) 

(591) zielony, czerwony, szary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 11 08, 26 11 12
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności go-
spodarczej, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, negocjowa-
nie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi aukcji 
i  aukcji odwrotnych, Organizowanie aukcji internetowych, Organi-
zowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi 
sprzedaży pojazdów, Usługi sprzedaży online pojazdów za  pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym telefonów komórkowych), 
sieci teleinformatycznych i  komputerowych sieci komunikacyjnych 
typu Internet i intranet poprzez strony elektroniczne, Usługi w zakre-
sie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej, audyt działal-
ności gospodarczej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
Wyceny handlowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Badania 
i  analizy rynkowe, audyt finansowy, analizy i  raporty statystyczne, 
Usługi przetwarzania danych, Zarządzanie bazami danych, Kompute-
rowe zarządzanie plikami, 36 leasing finansowy, leasing operacyjny, 
Finansowanie leasingu pojazdów, Faktoring, gwarancje, ekspertyzy 
i oceny ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi ubezpie-
czeniowe związane z  pojazdami mechanicznymi, Usługi finansowe, 
Usługi bankowe, Wyceny i analizy finansowe, Doradztwo finansowe 
i  ubezpieczeniowe, 41 Organizowanie i  prowadzenie konferencji 
na temat biznesu i handlu, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie me-
diacji, Usługi prawne świadczone w ramach operacji bankowych, fi-
nansowych, walutowych i dotyczących nieruchomości 

(111) 353575 (220) 2021 12 16 (210) 537817
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) gOReCKI KRZySZTOF, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inmarketing DIgITal agenCy
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 03 07 16, 03 07 24, 27 05 01, 29 01 13, 27 05 17
(510), (511) 35 Usługi komunikacji korporacyjnej, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, Reklama online za pośrednic-
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twem sieci komputerowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i  mediów, Usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone kanałów łącznościowych, Rozpowszechnianie reklam 
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Interne-
cie, Usługi marketingowe, Marketing finansowy, Marketing dotyczący 
promocji, Marketing bezpośredni, Marketing telefoniczny, Marketing 
internetowy, Marketing afiliacyjny, Marketing ukierunkowany, Mar-
keting cyfrowy, Reklama i marketing, Badania rynkowe, Prowadzenie 
badań marketingowych, Usługi w  zakresie marketingu produktów, 
Informacja marketingowa, Marketing referencyjny, Marketing imprez 
i wydarzeń, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi w zakre-
sie marketingu gospodarczego, Usługi w  zakresie marketingu baz 
danych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi 
konsultacyjne w zakresie marketingu, Udostępnianie raportów mar-
ketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Pomoc 
w  zakresie marketingu, administrowanie dotyczące marketingu, 
Planowanie strategii marketingowych, Oceny szacunkowe do celów 
marketingowych, Zarządzanie personelem zajmującym się marke-
tingiem, Prognozy rynkowe, analiza w  zakresie marketingu, Usługi 
agencji marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, 
analiza trendów marketingowych, Rozwój planu marketingowego, 
Opracowanie koncepcji marketingowych, Doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Usługi marketingu 
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Ocena statystyczna danych 
marketingowych, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
Doradztwo specjalistyczne w  zakresie marketingu, Usługi konsul-
tacyjne w  zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi reklamowe 
i  marketingowe online, Doradztwo w  zakresie marketingu bizne-
sowego, Opracowywanie strategii i  pomysłów marketingowych, 
Doradztwo w  zakresie zarządzania marketingowego, Doradztwo 
w zakresie marketingu, Doradztwo biznesowe w zakresie marketin-
gu strategicznego, Badania rynku i  badania marketingowe, Usługi 
planowania w  celu badań marketingowych, Usługi marketingowe 
za  pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Badania w  dzie-
dzinie strategii marketingowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, Usługi promocyjno-marketingowe przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Marketing w  ramach wydawania 
oprogramowania, Porady w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Doradztwo w dziedzinie zarządza-
nia działalnością gospodarczą i marketingu, Produkcja nagrań wideo 
do  celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do  celów 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych za  po-
średnictwem stron internetowych, Rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Usługi doradcze dotyczą-
ce reklamy, promocji i  marketingu, Usługi rozwoju w  zakresie kre-
atywnego planowania marketingowego, Dostarczanie biznesowych 
informacji marketingowych, Informacja lub badania w zakresie dzia-
łalności gospodarczej i  marketingu, Promocja, reklama i  marketing 
stron internetowych on-line, Wynajmowanie wszelkich materiałów 
promocyjnych i  służących do  prezentacji marketingowych, Usługi 
badawcze w  zakresie reklamy i  marketingu, Usługi konsultingowe 
w  zakresie marketingu internetowego, Usługi doradcze w  zakresie 
marketingu afiliacyjnego, Doradztwo w  zakresie demografii do  ce-
lów marketingowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi marketingowe zwią-
zane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Opra-
cowywanie i  wdrażanie strategii marketingowych na  rzecz innych, 
Doradztwo marketingowe w  zakresie mediów społecznościowych, 
Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Or-
ganizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, Świadczenie doradczych usług marketingo-
wych dla producentów, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Usługi rekrutacji personelu do sprze-
daży i marketingu, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji 
ruchu na stronie internetowej, Usługi konsultacyjne w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyski-
wania funduszy, Badania marketingowe w  dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, agen-
cje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, na  przykład marketingu lub danych de-
mograficznych] 

(111) 353576 (220) 2021 12 17 (210) 537831
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) MenTel JOanna CIaSTa I KSIĄŻKI, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOK Me a COOKIe
(540) 

(591) ciemnoszary, czerwony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 05 07 16, 20 07 01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 40 
Produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych 
elementów, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe 

(111) 353577 (220) 2021 12 17 (210) 537863
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) TaRChOMIŃSKIe ZaKłaDy FaRMaCeUTyCZne POlFa 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) COlITIne
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne 

(111) 353578 (220) 2021 12 20 (210) 537885
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) COnSTanS gRUPa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZneS CenTRUM POlSKa 13
(540) 

(591) żółty, czerwony, jasnoszary, biały, czarny
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 07 01, 26 03 16, 26 03 17
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komer-
cyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, analiza marketin-
gowa nieruchomości, aukcje nieruchomości, Obsługa marketingowa 
obrotu nieruchomościami, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieru-
chomości, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, administrowanie doty-
czące marketingu, administrowanie dotyczące planowania działalności 
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą firm zagra-
nicznych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, administrowanie i  zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa związane z ad-
ministrowaniem i zarządzaniem hotelami, administrowanie w zakresie 
oceny przedsiębiorstw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwa-
mi handlowymi, Doradztwo związane z  zarządzaniem, Tymczasowe 
zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie administracyjne hotela-
mi, Zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, Zarządzanie biz-
nesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hotelami na  rzecz 
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osób trzecich, 36 Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], administrowanie nie-
ruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi 
nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieru-
chomości, agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwe-
stowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwesto-
waniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarcza-
nie informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne 
nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowe zarządzanie 
projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieru-
chomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nie-
ruchomości], nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nieruchomości, 
Ocena nieruchomości [wycena], Organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Organi-
zowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wyna-
jem, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizo-
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie umów 
pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Pla-
nowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowa-
nie inwestycji w  nieruchomości, Planowanie finansów w  zakresie 
nieruchomości, Pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieru-
chomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Po-
średnictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, Udzielanie gwarancji finansowych dotyczą-
cych zabezpieczeń na nieruchomościach, Ubezpieczenie wyposażenia 
nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpie-
czenia majątkowe [nieruchomości], Timesharing nieruchomości, Skom-
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Pożyczki 
pod zastaw nieruchomości, Usługi w  zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie nie-
ruchomości związane z  zarządzaniem inwestycjami w  majątek nieru-
chomy, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi ubez-
pieczeniowe w  zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi powiernicze w za-
kresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nie-
ruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi kredytowania 
nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi 
inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi finansowe w zakre-
sie zakupu nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi finanso-
we dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi finansowe 
dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieru-
chomości, Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Usługi doradz-
twa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyj-
nych, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi depozytowe 
w zakresie nieruchomości, Usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie 
nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji 
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w za-
kresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nierucho-
mości mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzier-
żawy ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynaj-
mu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem 
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynaj-
mie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzeda-
ży i  wynajmu budynków, Udzielanie informacji o  nieruchomościach, 
dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomo-
ści za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie odstąpienia od dzier-
żawy nieruchomości, Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieru-
chomości [usługi finansowe], Usługi w  zakresie ubezpieczania 
nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie 

zarządzania nieruchomościami, Usługi wyceny nieruchomości w celach 
fiskalnych, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomo-
ści związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi zarządzania in-
westycjami w  zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w  zakresie nieruchomości, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieru-
chomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie time-
sharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z  lokalami 
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiekta-
mi rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z  centrami handlowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w  zakresie budynków handlowych, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie osiedli mieszkanio-
wych, Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie kompleksów 
budynków, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wybór 
i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena finanso-
wa majątku osobistego i nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpie-
czenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i zarządzanie nieruchomo-
ściami, Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], 
Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Wyceny finansowe 
nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, Wyce-
ny finansowe nieruchomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń 
ubezpieczeniowych, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomo-
ści i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Zabezpieczanie środków finansowych na  zakup nieruchomości, Za-
pewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Zapewnie-
nie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami 
w  nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieru-
chomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie po-
wiernicze nieruchomościami, 41 Organizowanie konferencji związa-
nych z  biznesem, Organizowanie konferencji związanych z  handlem, 
Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie kon-
ferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, 
Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie kon-
ferencji, Organizowanie konferencji dotyczących działalności kultural-
nej, Organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, Organizowanie 
konferencji związanych ze  szkoleniem zawodowym, Organizowanie 
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie konferencji dotyczących handlu, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Konferencje 
(Organizowanie i prowadzenie-), Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie corocznych konferencji związanych z nabywaniem, Or-
ganizowanie corocznych konferencji związanych z logistyką, Organizo-
wanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie dorocz-
nych konferencji dotyczących telekomunikacji, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji eduka-
cyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Orga-
nizowanie konferencji związanych z  rozrywką, Organizowanie konfe-
rencji dotyczących rozrywki, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie kongresów i  konferencji w  celach kulturalnych i  edukacyj-
nych, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie spotkań 
i konferencji, Planowanie konferencji w celach edukacyjnych, Prowadze-
nie konferencji biznesowych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie konferencji, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem konferencji, Usługi w zakresie konferencji, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu rozrywkowego w  hotelach, Usługi roz-
rywkowe świadczone przez hotele, 43 Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, wystawy i spotkania, Udostępnianie sal konferencyjnych, Usługi ka-
teringowe dla centrów konferencyjnych, Wypożyczanie mebli na konfe-
rencje, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Organizowanie posiłków 
w  hotelach, Organizowanie zakwaterowania w  hotelach, Informacja 
hotelowa, Informacja na temat hoteli, hotelowe usługi kateringowe, ho-
tele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, 
Przedstawianie informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony 
internetowej, Świadczenie usług przez hotele i  motele, Świadczenie 
usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Udostępnianie infor-
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macji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Udostępnianie miejsc 
noclegowych w hotelach, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji za-
kwaterowania w hotelu, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w hotelach, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania re-
zerwacji hotelowych, Udzielanie informacji w  zakresie hoteli, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Usłu-
gi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi restauracji hotelo-
wych, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi hotelo-
we, Usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, Usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi rezerwacji hoteli świad-
czone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w  hotelach, Usługi w  zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, Usługi w  zakresie zakwaterowania w  hotelach, Wycena 
zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, 
Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach 

(111) 353579 (220) 2021 12 20 (210) 537902
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) KeMPKO DOROTa, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anIMalKIngDOM follow your nature
(540) 

(531) 03 07 21, 27 05 01
(510), (511) 14 Biżuteria i  wyroby jubilerskie, Kamienie szlachetne 
i  półszlachetne, Perły, Metale szlachetne i  półszlachetne, ich  stopy 
oraz imitacje, Monety, ozdoby, posągi oraz figurki wykonane z  lub 
pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami i  ich  imitacja-
mi, Przyrządy do  mierzenia czasu, Pudełka na  biżuterię i  pudełka 
na zegarki, akcesoria do w/w wyrobów nie ujęte w  innych klasach, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej prowadzone w punktach 
sprzedaży, sklepach, sieciach sklepów, salonach oraz na  stronach 
web następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie 
szlachetne i  półszlachetne, perły, metale szlachetne i  półszlachet-
ne, ich  stopy oraz imitacje, Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej 
prowadzone w  punktach sprzedaży, sklepach, sieciach sklepów, 
salonach oraz na  stronach web następujących towarów: pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, akcesoria do wyrobów jubilerskich, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich 

(111) 353580 (220) 2021 12 28 (210) 538181
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) DOBRZyCKI PaWeł, Zawady (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaUl DOBRZyCKI haIR DeSIgn
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 26 04 18, 26 11 01, 26 11 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie 

(111) 353581 (220) 2021 12 28 (210) 538182
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) ZaJĄC PaWeł, Knurów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świat Bez Ograniczeń ŚBO
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 26 05 18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następują-
cymi produktami: książki, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: książki, 41 Usługi wydawnicze, Publikacja 
i redagowanie książek 

(111) 353582 (220) 2021 12 28 (210) 538185
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) gOłĄB BaRTOSZ COMPany, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eXPReSS PIZZa
(540) 

(531) 08 07 04, 26 04 16, 27 05 09, 27 05 17
(510), (511) 30 Pizza, Świeża pizza, Sosy do  pizzy, 35 Usługi w  za-
kresie zamówień online, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w  zakresie franchisingu, Pomoc w  zakresie dzia-
łalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na  zasadach franchisingu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z deserami, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące franchisingu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej następujących towarów: papier do pakowania żywności, 
papierowe pojemniki do żywności na wynos, Pośrednictwo w zawie-
raniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Dystrybucja materiałów reklamowych, administro-
wanie sprzedażą, Reklama, Zarządzanie w  działalności gospodar-
czej, administrowanie działalności gospodarczej, 39 Dostawa pizzy, 
Dostawa żywności, 43 Pizzerie, Usługi restauracyjne, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Serwowanie jedzenia i  napojów, Serwowanie żywności i  napojów 
w  restauracjach i  barach, Informacja o  usługach restauracyjnych, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygoto-
wywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego 
spożycia, Usługi w  zakresie żywności i  napojów na  wynos, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów 

(111) 353583 (220) 2021 12 22 (210) 538021
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) MaRCheWa JanUSZ, Konstantynów łódzki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Wytwórnia filmów wartościowych Janusz Marchewa
(510), (511) 41 Studia filmowe, Obsługa studia filmowego, Montaż 
wideo, Produkcja nagrań wideo, Produkcja filmów wideo 
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(111) 353584 (220) 2021 12 27 (210) 538150
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) SaMaRTSyIeVa KaTSIaRyna, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RynnI
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 03 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 Metalowe rynny, Metalowe uchwyty rynnowe, Metalo-
we elementy łączące do rynien, Metalowe rury spustowe, Metalowe 
lejki do wody deszczowej, Rynajzy metalowe, 37 Konserwacja i na-
prawa rynien dachowych, Instalowanie rynien 

(111) 353585 (220) 2021 12 28 (210) 538179
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) InaJeM Pl PROSTa SPÓłKa aKCyJna, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inajem pl ZaRZĄDZaJ InTelIgenTnIe
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 07 01 08, 16 01 11, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarzą-
dzania aplikacjami serwerów dostępowych 

(111) 353586 (220) 2022 02 09 (210) 539660
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 07
(732) TOMala MOnIKa lIngUa POlOnICa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lP lIngUa POlOnICa Polish for foreigners
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 01 01, 29 01 08, 29 01 12, 27 05 01, 27 05 22, 27 05 23
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, edukacja, rozrywka 
i sport 

(111) 353587 (220) 2022 03 16 (210) 540997
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) gRUPa aZOTy POlyOleFInS SPÓłKa aKCyJna, Police (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gryfilen
(510), (511) 1 Polipropylen [materiał surowy], Kopolimery, Kulki z ko-
polimeru używane w produkcji, nieprzetworzone tworzywa sztucz-
ne w  postaci proszków lub granulek, nieprzetworzone tworzywa 

sztuczne [tworzywa sztuczne w  pierwotnej postaci], nieprzetwo-
rzone tworzywa sztuczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne 
do  użytku przemysłowego, nieprzetworzone tworzywa sztuczne 
w formie granulatu, Surowe żywice sztuczne, Surowe żywice sztucz-
ne [nieprzetworzone], Żywice sztuczne w  stanie surowym, Żywice 
sztuczne i  syntetyczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne nieprze-
tworzone dla przemysłu przetwórczego, Surowe [nieprzetworzone] 
sztuczne żywice do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice 
sztuczne jako surowce w  postaci proszków, płynów lub past, nie-
przetworzone żywice syntetyczne do  użytku w  produkcji miesza-
nek do  formowania tworzyw sztucznych, Kulki z  polimeru używa-
ne w  produkcji, nieprzetworzone polimery syntetyczne, Polimery 
do zastosowania w przemyśle, Tworzywa sztuczne polimeryzacyjne, 
Związki polimerowe do zastosowania w produkcji, nieprzetworzone 
syntetyczne żywice polipropylenowe, Propylen (propen) 

(111) 353588 (220) 2021 12 28 (210) 538192
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) BIeSalSKI BaRTłOMIeJ COMO, gołębiewo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMO hOMe
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 11 Oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, abażury 
do  lamp, abażury do  lamp stołowych, abażury do  źródeł światła, 
elektryczne instalacje oświetleniowe do  wnętrz, elektryczne deko-
racyjne kolorowe światełka, elektroluminescencyjne źródła świa-
tła, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne urządzenia 
oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne oświetlenie światłowodowe, 
elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne żarówki 
fluorescencyjne, Filtry do  oświetlenia scenicznego, Filtry do  urzą-
dzeń oświetleniowych, Filtry kolorów do urządzeń oświetleniowych, 
Filtry do  użycia z  lampami, Fluorescencyjne elektryczne elementy 
oświetleniowe do wnętrz, Fluorescencyjne elementy oświetleniowe 
do wnętrz, Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, halogenowe 
architektoniczne instalacje oświetleniowe, halogenowe instalacje 
oświetlenia scenicznego, halogenowe oprawy oświetleniowe, Insta-
lacje do oświetlania choinek, lampki nocne [inne niż świeczki], lamp-
ki nocne, lampki na choinki świąteczne, lampki do czytania, lampki 
elektryczne na  choinki, lampki biurkowe, lampiony elektryczne, 
Kuliste klosze do lamp, lampy (Klosze kuliste do-), Kule lustrzane bę-
dące elementami oświetleniowymi, Kolorowe światełka do dekoracji 
świątecznych, Klosze do  lamp [kominki], Klosze do  lamp [kominki] 
wykonane ze  szkła, Kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], 
Kandelabry elektryczne, Instalacje oświetleniowe, lampki oświetle-
nia wewnętrznego, do  czytania, do  pojazdów, lampki przyczepia-
ne do książki, lampy akwariowe, lampy do dekoracji świątecznych, 
lampy do instalacji elektrycznych, lampy do oświetlania akwarium, 
lampy do umieszczania nad umywalkami, lampy do użycia na wol-
nym powietrzu, lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetle-
nia wnętrz, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy 
fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne do  oświetlenia architekto-
nicznego, lampy fluorescencyjne do oświetlenia scenicznego, lam-
py fluorescencyjne rurowe do  oświetlania, lampy fluorescencyjne 
w  kształcie rury, lampy gazowe, lampy górnicze, lampy łukowe, 
lampy w  formie świeczki, lampy studyjne, lampy stroboskopowe 
[ozdobne], lampy stroboskopowe [do  tworzenia efektów świetl-
nych], lampy stołowe, lampy stojące, lampy rtęciowe, lampy pro-
jekcyjne, lampy podłogowe, lampy ścienne, lampy oświetleniowe, 
lampy na energię słoneczną, lampy halogenowe, lampy leD, lam-
py z elastycznym ramieniem, latarnie, latarnie ceramiczne, latarnie 
kempingowe, latarnie oświetleniowe, listwy świetlne, Miniaturowe 
żarówki oświetleniowe, Mobilne wieże oświetleniowe, neonowe 
lampy oświetleniowe, nieprzezroczyste osłony do  lamp, Oprawki 
do lamp, Oprawki do lamp elektrycznych, Oprawy do elektrycznego 
oświetlania wnętrz, Oprawy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe 
leD, Oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, 
Osłony szklane będące akcesoriami do lamp słonecznych, Oświetle-
nie dachowe [lampy], Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie deko-
racyjne na choinki, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie nastrojowe 
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leD, Oświetlenie kopułowe do  mebli, Oświetlenie ścienne, Oświe-
tlenie zewnętrzne, Oświetlenie typu leD zewnętrzne [ogrody, krajo-
brazy], Ozdoby oświetleniowe [części armatury], Ozdobne zestawy 
oświetleniowe, Oświetlenie ogrodowe, Podstawy lamp, Podstawy 
do  lamp nieelektrycznych, Podświetlane kule dyskotekowe, Światła 
sufitowe, Stelaże do abażurów, Stojące lampy, Stojące lampy papiero-
we [andon], Sufitowe lampy wiszące, Światła do instalacji na zewnątrz, 
Światła akcentowe do użytku wewnętrznego, Światełka elektryczne 
do  ozdób świątecznych, Szklane osłony na  lampy, Sznury do  lamp 
[wyposażenie oświetleniowe], Urządzenia i instalacje oświetleniowe, 
Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe leD, Wolno-
stojące papierowe lampiony, Wiszące oświetlenie fluorescencyjne, 
Wisiorki do żyrandoli, Zestawy oświetlenia leD do znaków podświe-
tlanych, Zwieńczenia lamp, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposaże-
nia domu, Ramy, lustra (srebrzone szkło), Krzesła, Dekoracje wiszące 
[ozdoby], Ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, 
Ozdoby stołowe z  tworzyw sztucznych, Ozdoby okolicznościowe 
z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, Ozdoby ścienne z drewna, 
Pojemniki, spinacze i  uchwyty do  nich, niemetalowe, Kosze z  two-
rzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], Kufry [szafki], Pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki do pakowania wyko-
nane z drewna, Pojemniki do pakowania niemetalowe 

(111) 353589 (220) 2021 12 27 (210) 538094
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) BOSSa nOVa eVenTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BOSSa nOVa
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Kampanie marketingowe, 
administrowanie dotyczące marketingu, Usługi agencji marketin-
gowych, Planowanie strategii marketingowych, analiza w  zakresie 
marketingu, Usługi reklamowe i  marketingowe, Usługi związane 
z  listami prezentów, Dostarczanie informacji marketingowej, Przy-
gotowywanie planów marketingowych, Prowadzenie badań marke-
tingowych, Projektowanie badań marketingowych, analiza trendów 
marketingowych, Ocena statystyczna danych marketingowych, 
Usługi doradztwa w zakresie marketingu, 39 Pakowanie prezentów, 
Doręczanie prezentów, Organizowanie doręczania upominków, Do-
starczanie koszy upominkowych z  wybranymi towarami w  związ-
ku ze  szczególną okazją lub tematem, 41 Organizowanie spotkań 
i  konferencji, Organizowanie konferencji, Prowadzenie konferencji 
biznesowych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizo-
wanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji doty-
czących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, 
Organizowanie i  obsługa konferencji, Organizowanie konferencji 
dotyczących handlu, Usługi w zakresie konferencji, Usługi w zakresie 
firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), Organi-
zowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowa-
nie konferencji w  celach rekreacyjnych, Organizowanie konferencji 
związanych z  biznesem, Organizowanie konferencji związanych 
ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat 
biznesu i handlu, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i  prowadzeniem konferencji, Usługi 
rozrywkowe oferowane w  systemie on-line z  komputerowej bazy 
danych lub z Internetu, Rozrywka on-line, Prowadzenie kursów szko-
leniowych on-line związanych z  odżywianiem, Organizowanie wy-
cieczek w celach rozrywkowych, Organizowanie wycieczek do celów 
szkoleniowych, Prowadzenie wycieczek do  celów szkoleniowych, 
Prowadzenie edukacyjnych wycieczek z  przewodnikiem, Organizo-
wanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Przeprowadzanie 
wycieczek z  przewodnikiem po  miejscach o  wartości kulturowej 
do celów edukacyjnych, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne 
związane z  przygotowywaniem, organizowaniem i  prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], 43 Usługi w zakresie zapewniania obiektów 
na spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wy-
stawy i spotkania, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi 
cateringu zewnętrznego 

(111) 353590 (220) 2021 12 27 (210) 538096
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) BRZeZIŃSKI aDaM, Sieraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aBa PIeKaRnIa CUKIeRnIa
(540) 

(591) złoty, pomarańczowy, brązowy, biały
(531) 08 01 01, 24 09 02, 24 09 05, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze 

(111) 353591 (220) 2021 12 29 (210) 538216
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) CanDy BIKe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candy bike
(540) 

(591) różowy, biały
(531) 26 01 01, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 11 Urządzenia do popcornu, elektryczne maszyny do wy-
robu popcornu, 30 Wata cukrowa, Kandyzowany popcorn, Kukury-
dza prażona [popcorn], Popcorn pokryty karmelem, Popcorn powle-
kany karmelem z  karmelizowanymi orzechami, Popcorn smakowy, 
nachos, 43 Wypożyczanie urządzeń do  popcornu, Wypożyczanie 
maszyn do waty cukrowej 

(111) 353592 (220) 2021 12 30 (210) 538260
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) gReŃ IZaBela, górki Wielkie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ManUFaKTURa Smaku
(540) 

(531) 27 05 01, 11 01 02, 05 07 16
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem, Obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering) 

(111) 353593 (220) 2021 12 30 (210) 538296
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) Restaurant Technology Solutions, llC, Wilmington (US)
(540) (znak słowny)
(540) OTTeR
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania, które umożliwia klien-
tom odbieranie, zarządzanie, monitorowanie, przeglądanie, druko-
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wanie i  śledzenie online zamówień restauracji i  dostaw żywności, 
Oprogramowanie do  użytku przez inne podmioty do  stosowania 
w systemach operacyjnych do dostaw żywności, zaprojektowanych 
w  celu umożliwienia klientom optymalizacji zarządzania zamówie-
niami, wykorzystywania systemu oprogramowania i  monitorów 
kuchennych (Kitchen Display System) i  usprawniania operacji dla 
obsługiwanych platform zamawiania żywności online, 35 Biznesowe 
usługi doradcze, konsultacyjne i  wspierające zarządzanie restaura-
cjami w zakresie zamawiania i dostarczania żywności online, 42 Udo-
stępnianie online oprogramowania nie do pobrania, które umożliwia 
używającym restauracjom odbieranie, zarządzanie, monitorowanie, 
przeglądanie, drukowanie i śledzenie zamówień online, Oprogramo-
wanie jako usługa (SaaS), a mianowicie dostarczanie oprogramowa-
nia online, niewymagającego pobierania, które umożliwia klientom 
odbieranie, zarządzanie, monitorowanie, przeglądanie, drukowanie 
i  śledzenie online zamówień restauracji i  dostaw żywności, Opro-
gramowanie jako usługa (SaaS), a  mianowicie hosting oprogramo-
wania do  stosowania w  systemach operacyjnych dostaw żywności 
zaprojektowanych w  celu umożliwienia klientom optymalizacji za-
rządzania zamówieniami, wykorzystanie systemu oprogramowania 
i monitorów kuchennych (Kitchen Display System) oraz usprawnie-
nie operacji dla obsługiwanych platform zamawiania żywności on-
line, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, które 
umożliwia klientom odbieranie, zarządzanie, monitorowanie, prze-
glądanie, drukowanie i  śledzenie online zamówień restauracji i do-
staw żywności 

(111) 353594 (220) 2021 12 22 (210) 538010
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) FUnDaCJa IMPeRIUM TeChnIKI IM  nIKOlI TeSlI,  
Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CheMIa nIe gRyZIe wideopodręcznik
(540) 

(591) biały, czarny, fioletowy, szary
(531) 19 11 04, 16 03 13, 02 09 04, 02 09 10, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 38 Usługi transmisyjne, emisja filmów za  pośrednic-
twem Internetu, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu 
do  stron internetowych, 41 Usługi edukacyjne, Publikacja materia-
łów edukacyjnych, Usługi prezentacji audiowizualnych do  celów 
edukacyjnych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i  wi-
deo, Opracowywanie materiałów edukacyjnych 

(111) 353595 (220) 2021 12 22 (210) 538011
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) CDD legal CeTeRa DZIeWOŃSKI DOMagała KanCelaRIa 
RaDCÓW PRaWnyCh SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CDD legal
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie 
opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogło-
szenia przetargowe, Doradztwo prawne związane z  prawami wła-
sności intelektualnej, Doradztwo prawne związane z  transakcjami 
w zakresie nieruchomości, Usługi doradcze związane z prawami kon-
sumenta [doradztwo prawne], Doradztwo prawne związane z mapo-
waniem patentów, Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyj-
ną, rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo w sporach sądowych, 
Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Usługi prawnicze związane 

z prawami do własności wakacyjnej, Usługi alternatywnego rozwią-
zywania sporów, Usługi prawne, Doradztwo dotyczące ochrony wła-
sności intelektualnej, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, 
Doradztwo w  zakresie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo 
w  zakresie zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo w  zakresie 
własności intelektualnej, Doradztwo związane z  ochroną znaków 
towarowych, Doradztwo związane z  ochroną wzorów przemysło-
wych, Doradztwo związane z  ochroną praw autorskich, Doradztwo 
związane z ochroną oznaczeń geograficznych, Doradztwo związane 
z  ochroną patentową, Doradztwo związane z  osobistymi sprawami 
prawnymi, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Doradz-
two związane z  zarządzaniem własnością intelektualną i  prawami 
autorskimi, Dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamen-
tów, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie 
praw do znaków towarowych, eksploatacja praw własności przemy-
słowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], 
Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje w  zakresie zgodności 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Mediacja [usługi prawne], 
Monitorowanie praw własności intelektualnej do  celów doradztwa 
prawnego, Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], 
Ochrona praw autorskich, Ochrona własności intelektualnej, Pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo proceso-
we, Porady prawne w zakresie franchisingu, Profesjonalne konsultacje 
prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze zwią-
zane z naruszeniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane 
z licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące zagadnień prawnych, Udzielanie informacji dotyczących 
usług prawnych, Udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych 
z  prawami człowieka, Udzielanie informacji związanej ze  sprawami 
prawnymi, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi ad-
wokackie, Usługi adwokatów, Usługi doradcze dotyczące praw wła-
sności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania 
własności intelektualnej, Usługi doradcze w  zakresie prawa, Usługi 
doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi doradcze związane 
z rejestracją, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne doty-
czące testamentów, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków to-
warowych, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, 
Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne dotyczące licencji, Usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usłu-
gi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych 
z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z  two-
rzeniem i  rejestracją firm, Usługi prawne związane z  roszczeniami 
z  tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi radców prawnych, Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, 
Usługi w  zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usłu-
gi w  zakresie sporów sądowych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi 
wsparcia procesowego w sporach sądowych, Usługi związane z prze-
niesieniem tytułu własności [usługi prawne] 

(111) 353596 (220) 2021 10 13 (210) 535246
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) Fe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWe KORZyŚCI Vita Solis D3+K2
(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoszary, czarny, biały
(531) 29 01 14, 26 04 02, 26 04 04, 26 04 10, 26 04 22, 26 01 01, 
26 01 03, 27 05 01
(510), (511) 5 Suplementy diety 
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(111) 353597 (220) 2021 10 15 (210) 535304
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) Fe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BonTon Men
(540) 

(591) szary
(531) 29 01 06, 29 01 11, 27 05 01
(510), (511) 3 Szampony 

(111) 353598 (220) 2017 10 25 (210) 478172
(151) 2022 05 17 (441) 2018 01 22
(732) gORZKOWSKI aDaM BIURO PRZeWODnICKIe PIeRnIKOWa 
ChaTKa, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PierniKarnia Starotoruńska
(540) 

(591) brązowy, czerwony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 18 01 02, 03 03 01, 02 09 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 30 pierniki 

(111) 353599 (220) 2019 05 15 (210) 499763
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) MOChnal KaTaRZyna, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) habilitas
(510), (511) 44 fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa 
rehabilitacja, udostępnianie sprzętu i  obiektów do  ćwiczeń fizycz-
nych do  celów rehabilitacji zdrowotnej, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, zapewnianie obiektów i sprzę-
tu do rehabilitacji fizycznej, opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej 

(111) 353600 (220) 2019 08 19 (210) 503545
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OBeRŻySTy
(510), (511) 29 mięso, wyroby z  mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby 
na bazie mięsa 

(111) 353601 (220) 2019 09 10 (210) 504293
(151) 2022 05 12 (441) 2020 03 30
(732) STUKan TOMaSZ DRUMSTORe, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) defil
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 03 15, 24 17 10, 24 17 12, 24 17 14
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne 

(111) 353602 (220) 2020 01 24 (210) 509407
(151) 2022 03 23 (441) 2020 03 30
(732) STal RZeSZÓW SPÓłKa aKCyJna, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STal RZeSZÓW ZKS
(540) 

(591) biały, błękitny, granatowy
(531) 03 07 07, 03 07 24, 26 05 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, promocja sportu, organizowanie i  urządzanie stoisk 
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych, wynaj-
mowanie miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 43 hotele, 
domy turystyczne, motele, noclegi, restauracje, stołówki, bary i inne 
usługi gastronomiczne, eksploatacja terenów kempingowych, usłu-
gi w zakresie zakwaterowania obozów wakacyjnych, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, wypożyczanie namiotów 

(111) 353603 (220) 2020 04 24 (210) 512861
(151) 2021 10 06 (441) 2021 06 14
(732) WInIaRSKI WOJCIeCh aRChI BalanS, Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a aRChIBalanCe
(540) 

(591) szary, czarny, czerwony, zielony, żółty
(531) 01 01 01, 05 03 11, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 01, 29 01 02, 
29 01 03, 29 01 06, 29 01 08
(510), (511) 6 kosze metalowe, kosze samowyładowcze (niezmecha-
nizowane) metalowe, klatki metalowe, słupy ogłoszeniowe metalo-
we, tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, 
bilbordy metalowe, znaki drogowe i tablice drogowskazowe nieświe-
cące i niemechaniczne metalowe, balustrady metalowe, barierki bez-
pieczeństwa na drogach metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe, 
bramy metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, kratowni-
ce metalowe, konstrukcje nośne metalowe, metalowe zaciski i klam-
ry, ogrodzenia metalowe, akustyczne panele metalowe, parkany me-
talowe, ławki metalowe, stojaki rowerowe metalowe, słupki uliczne 
metalowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu metalowe: tablice kie-
rujące, tablice rozdzielające, tablice ograniczenia skrajni, ogrodzenia 
łańcuchowe, słupki przeszkodowe, zapory drogowe, tablice zamy-
kające, bariery energochłonne, 11 lodówki, urządzenia chłodzące, 
zamrażarki, chłodziarki do wina elektryczne, 19 arkusze i pasy z two-
rzyw sztucznych do znakowania dróg, balustrady niemetalowe, ma-
teriały do  budowy i  pokryć dróg, elementy budowlane niemetalo-
we w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu, 
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kratownice 
niemetalowe, słupy niemetalowe, panele akustyczne niemetalowe, 
płoty, parkany niemetalowe, poidła dla ptaków betonowe, tablice 
sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, słupy 
ogłoszeniowe niemetalowe, uliczne kanały ściekowe niemetalowe, 
pokrywy do włazów niemetalowe, wolnostojące niemetalowe kon-
strukcje chroniące przed słońcem, znaki drogowe nieświecące, nie-
mechaniczne, niemetalowe, 20 domki dla ptaków, skrzynki lęgowe, 
budy dla psów, tablice ogłoszeniowe, kosze niemetalowe, ławy, 26 
zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do toreb 
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(111) 353604 (220) 2021 02 13 (210) 524568
(151) 2022 05 25 (441) 2021 12 13
(732) PRZyBylSKI ZBIgnIeW aWeZ  
BIURO hanDlOWO-ReKlaMOWe, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FORMUla B 1 3 5
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie związane ze  sztuczną inteligencją i  nauczaniem 
maszynowym, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli 
i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogramowanie sys-
temowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, 
Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Opro-
gramowanie do  aplikacji i  serwerów internetowych, Komputerowe 
bazy danych, Urządzenia do  tworzenia sieci komputerowych i  ko-
munikacji danych, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 
Komputery i sprzęt komputerowy, Urządzenia peryferyjne dostoso-
wane do  użytku z  komputerami i  innymi urządzeniami inteligent-
nymi, Publikacje elektroniczne, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i  promocyjne sportów bilardowych oraz wydarzeń sportowych 
w  zakresie zawodów i  turniejów bilardowych, Usługi pozyskiwania 
zawodników w  zakresie sportów bilardowych, Usługi prowadzenia 
interesów osób trzecich-impresariów oraz menedżerów w  zakresie 
sportów bilardowych, 38 Zapewnianie dostępu do  platform, stron 
internetowych i portali dot  zawodów i turniejów bilardowych, Udo-
stępnianie interaktywnej, komputerowej bazy danych w  zakresie 
zawodów i turniejów bilardowych, Zapewnianie dostępu do kompu-
terowych tablic ogłoszeniowych i  forów czatowych prowadzonych 
w czasie rzeczywistym w zakresie zawodów i turniejów bilardowych, 
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednic-
twem Internetu i  innych sieci łącznościowych w  zakresie zawodów 
i  turniejów bilardowych, 41 Organizowanie zawodów i  turniejów 
z  zakresu sportów bilardowych, Organizacja i  prowadzenie imprez 
sportowych, rozrywkowych i  rekreacyjnych w  zakresie sportów bi-
lardowych, Doradztwo sportowe w  zakresie sportów bilardowych, 
Usługi szkoleniowe oraz edukacyjne w  zakresie sportów bilardo-
wych, Usługi informacyjne w zakresie sportów bilardowych, Usługi 
trenerskie w zakresie sportów bilardowych, Wynajem sprzętu bilar-
dowego, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów, treningów, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji w  zakresie 
sportów bilardowych, Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń 
edukacyjnych i rozrywkowych w zakresie sportów bilardowych, Pu-
blikowanie książek i materiałów dydaktycznych w zakresie sportów 
bilardowych, nagrywanie materiałów dydaktycznych w  zakresie 
sportów bilardowych, Organizowanie wystaw oraz pokazów w  za-
kresie sportów bilardowych, Publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe oraz publikacje elektroniczne on-line w  zakresie sportów 
bilardowych, Publikacje elektroniczne w  zakresie sportów bilardo-
wych, Doradztwo w  zakresie edukacji lub kształcenia w  zakresie 
sportów bilardowych, Usługi klubów bilardowych, Organizowanie 
konkursów bilardowych, Usługi administrowania, zarządzania i wy-
najmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i  rekreacyjnych 
z  zakresu sportów bilardowych, Produkcja i  reprodukcja filmów 
i nagrań dźwiękowych oraz video w zakresie sportów bilardowych, 
ich  rozpowszechnianie, Usługi w  zakresie gier bilardowych świad-
czone za pośrednictwem Internetu, Świadczenie usług w zakresie sal 
do snookera i bilarda, Świadczenie usług w zakresie sportów bilardo-
wych za pomocą platform on-line, platform sieci społecznościowych, 
aplikacji mobilnych, Usługi w zakresie obsługi skomputeryzowanych 
gier bilardowych, Usługi bilardowe online, za pośrednictwem łączy 
telekomunikacyjnych, za  pośrednictwem Internetu, za  pośrednic-
twem strony internetowej, Udostępnianie pobieralnych nagrań 
audio, wideo, audio-wideo przez Internet, Udostępnianie strony in-
ternetowej zawierającej informacje na  temat gier bilardowych, Re-
zerwacja miejsc na widowiska w zakresie sporów bilardowych, Usługi 
w zakresie organizacji rozrywkowych widowisk telewizyjnych w za-
kresie sportów bilardowych, 42 Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Usługi projektowania, Rozwój, programowanie i wdraża-
nie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informa-
cyjnych, Projektowanie i  opracowywania oprogramowania do  gier 
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, 
Platformy do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projekto-

wanie gier, Usługi internetowego dostawcy aplikacji (aSP) obejmu-
jące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, 
pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blo-
gowanie, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne 
dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za  pośrednic-
twem sieci łącznościowych, Umożliwianie tymczasowego użytko-
wania aplikacji nie do pobrania w zakresie serwisów społecznościo-
wych, przeznaczonych dla tworzenia społeczności wirtualnych oraz 
przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, 
grafik i danych, Usługi komputerowe w postaci spersonalizowanych 
stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub 
określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, 
obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, Udostępnianie stron in-
ternetowych w  zakresie technologii umożliwiającej użytkownikom 
Internetu tworzenie profili osobistych z  informacjami w  dziedzinie 
serwisów społecznościowych oraz przekazywanie i dzielenie się ta-
kimi informacjami pomiędzy wieloma stronami internetowych 

(111) 353605 (220) 2021 02 19 (210) 524992
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) gOlD STaRT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wólka Kosowska (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BUM BOBa
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Kon-
serwowane, mrożone, suszone i  gotowane owoce, Konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, 
Jaja, Mleko i produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, nabiał i sub-
stytuty nabiału, Oleje i tłuszcze, Przetworzone grzyby, Przetworzone 
owoce, Przetworzone warzywa (w  tym orzechy i  nasiona roślin 
strączkowych), Ryby, owoce morza i mięczaki, Jaja ptasie i produkty 
z jaj, Buliony, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe 
dania z mięsa, Desery owocowe, Desery na bazie sztucznego mleka, 
Desery wykonane z  produktów mlecznych, Dipy, ekstrakty do  zup, 
Falafel, Frytki ziemniaczane, galaretki rybne, gnocchi na bazie ziem-
niaków, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gu-
lasze, Kiełbaski rybne, Kiełbaski wegetariańskie, Koncentraty zup, 
Kostki do  zup, Kotlety rybne, Mieszanki do  zup, Mleko w  proszku 
do celów spożywczych, Mrożone gotowe posiłki składające się głów-
nie z warzyw, Mrożone pakowane przystawki składające się głównie 
z  owoców morza, Pasty do  zup, Placki smażone, Posiłki gotowane 
składające się głównie z  ryb, Potrawy mięsne gotowane, Przekąski 
na bazie mięsa, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owo-
ców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na ba-
zie warzyw, Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych 
inne niż kapusta, Tofu, Soja [przetworzona], Sałatki gotowe, Żywność 
chłodzona składająca się głównie z  ryb, Zupy w  puszkach, Zupy 
w proszku, Zupy (Składniki do sporządzania-), Zupy, Zapiekanki [żyw-
ność], Wywar, bulion, Bita śmietana, Dipy serowe, Jogurt, Kefir [napój 
mleczny], Koktajle mleczne, Margaryna, Produkty serowarskie, Ma-
sło, Masło czosnkowe, Masło mieszane, Masło z  ziołami, Maślanka, 
Mleczne produkty, Mleko, Mleko kokosowe do  celów kulinarnych, 
Mleko o różnych smakach,   Mleko skondensowane, napoje na bazie 
mleka, napoje na  bazie jogurtu, Śmietana [produkty mleczarskie], 
Twaróg, Substytuty masła, Smalec, Oleje jadalne, Tłuszcze jadalne, 
grzyby suszone, Suszone grzyby shitake, Pasty owocowe i warzyw-
ne, Konserwy, marynaty, Mrożone owoce, Mieszanki warzywne, Mie-
szanki owoców, Mieszanki orzechów, Oliwki [przetworzone], nasiona 
przetworzone, Orzechy jadalne, Owoce konserwowane, Przetwory 
owocowe [dżemy], Sałatki owocowe, Rodzynki, Śliwki suszone, Suł-
tanki, Suszone grzyby jadalne, Sałatki warzywne, Warzywa mrożone, 
Warzywa marynowane, Kawior, Filety rybne, anchois, Mrożone pro-
dukty rybne, Ryby przetworzone, Ryby mrożone, Ryby marynowane, 
Przetworzone owoce morza, Produkty z  owoców morza, Potrawy 
rybne, Paluszki rybne, Pasta rybna, Śledzie [nieżywe], Ryby solone, 
Ryby suszone: Ryby wędzone, Żywność przygotowywana z ryb, Wę-
dliny, Potrawy mięsne, Sery, Śmietana, Zupy i buliony, Desery mlecz-
ne i  owocowe, Zagęszczone sosy pomidorowe, gotowe potrawy 
na bazie mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, Przekąski i dodatki 
z ziemniaków, Zupy i składniki do przyrządzania zup, Masło, śmieta-
na, Oliwa, Dipy, 30 Kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, Tapioka 
i sago, Mąka i produkty mączne, Chleb, wyroby cukiernicze i słody-
cze, lody, Cukier, miód, melasa (syropy), Drożdże, proszek do piecze-
nia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, lód, Dania 
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gotowe i wytrawne przekąski, a mianowicie przekąski na bazie zia-
ren, zbóż, mąki i sezamu, Krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy 
na bazie makaronu, ryżu i zbóż, Makaron ryżowy, Jadalny papier ry-
żowy, Ciasta i ciastka, Kanapki, Pizza, Sól, przyprawy i dodatki smako-
we, Wypieki, wyroby cukiernicze, Czekolada, Desery lodowe, Desery 
jako wyroby cukiernicze, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i  nadzienia, Produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i  sorbety, Kawa, herbata, kakao i  namiastki tych towarów, 
Skrobia spożywcza i  wyroby z  tych towarów, Ziarna przetworzone 
i wyroby z nich, Preparaty do pieczenia i drożdże, Ciasto do piecze-
nia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 
Drożdże i zaczyny, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Makaro-
ny, Makarony ryżowe, Makarony udon, Makarony vermicelli, Makaro-
ny soba, Makarony do woka, Makarony ramen, Makarony z  tapioki, 
Zagęszczacze naturalne do gotowania żywności, Pikantne sosy, czat-
nej i pasty, aromaty do ciast, aromaty do żywności, Mieszanki przy-
praw, Marynaty, Kremy czekoladowe, Koncentraty warzywne stoso-
wane jako przyprawy, Ocet, Produkty na  bazie czekolady, Polewy 
do lodów, Zioła suszone, Desery lodowe, Mrożone mleczne wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, aromaty kawowe, Czeko-
lada, Czekolada pitna, Czekoladki, ekstrakty czekoladowe, Wyroby 
z  kakao, Syrop czekoladowy, Chipsy [produkty zbożowe], Chrupki 
zbożowe, hot dogi (gotowe), gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, lasagne, Placki, Przekąski składające się z produktów zbożo-
wych, Przekąski składające się głównie z  wyciśniętych ziaren zbóż, 
Sushi, Tortille, Spody do pizzy, Wyroby czekoladowe, Słodycze, Wyro-
by cukiernicze, Wyroby ciastkarskie, Pieczywo, Koktajle lodowe, Pa-
pier do celów kulinarnych (jadalny), Papier jadalny, Sosy, Sosy sojowe, 
Sosy sojowe light, Sosy sojowe jasne, Sosy sojowe ciemne, Sosy zim-
ne, Sosy chilli, Sosy słodkie chilli, Sosy rybne, Sosy teriyaki, Sosy ostry-
gowe, Zapiekanki na bazie pieczywa, 43 Tymczasowe zakwaterowa-
nie, hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i  turystyczne, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektro-
niczne usługi informacyjne związane z  hotelami, Informacja na  te-
mat hoteli, Motele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako 
część pakietów pobytowych, Organizowanie zakwaterowania dla 
turystów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Rezerwacje miejsc 
w  hotelach, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, Udostępnia-
nie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Świadcze-
nie usług przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji poko-
jów oraz rezerwacji hoteli, Udostępnianie informacji na  temat 
zakwaterowania przez Internet, Udzielanie informacji w zakresie ho-
teli, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 
Usługi doradcze w  zakresie sprzętu i  obiektów hotelowych, Usługi 
hoteli i moteli, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowa-
nych klientów, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za  pośrednic-
twem Internetu, Usługi rezerwacji zakwaterowania na  wakacje, Za-
pewnianie zakwaterowania w  hotelach i  motelach, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania tymcza-
sowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie obiektów i wy-
posażenia kempingowego, Wycena zakwaterowania w  hotelach, 
hotele dla zwierząt, Doradztwo świadczone przez centra obsługi te-
lefonicznej i  infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, 
Rezerwacja pokoi, Usługi opieki nad dziećmi świadczone w  obiek-
tach handlowych, Usługi biur zakwaterowania, Usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i  wyjaz-
dami], Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Bary przekąskowe, 
Bary sałatkowe, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Do-
radztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o  usługach barów, Do-
starczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, her-
baciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i  napojów], 
Informacja o  usługach restauracyjnych, Kafeterie [bufety], lodziar-
nie, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizowanie posił-
ków w hotelach, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
Pizzerie, Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygoto-
wywanie żywności dla innych na  zasadzie zlecania na  zewnątrz, 
Puby, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące delikate-
sy, Serwowanie jedzenia i napojów, Udostępnianie informacji w po-
staci przepisów na drinki, Udostępnianie opinii na temat restauracji, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi agen-
cji w zakresie rezerwacji restauracji, Usługi barów i restauracji, Usługi 
biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Usługi degustacji 
win (dostarczanie napojów), Usługi doradcze dotyczące żywności, 

Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi klubów nocnych 
[zaopatrzenie w  żywność], Usługi koktajlbarów, Usługi osobistych 
kucharzy, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi restauracji 
hotelowych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usłu-
gi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi 
restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi w zakresie bankietów, 
Winiarnie, Wynajem sprzętu do gotowania do celów przemysłowych, 
Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Wypożyczanie wyposażenia 
barowego, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Wypożycza-
nie mebli, bielizny stołowej i  zastawy stołowej, Wynajem urządzeń 
oświetleniowych, Wynajem zastaw stołowych, Wypożyczanie bieli-
zny pościelowej, Wypożyczanie domowych urządzeń oświetlenio-
wych, Usługi kateringowe, Obsługa gastronomiczna z  własnym za-
pleczem, produktami i transportem (catering) 

(111) 353606 (220) 2021 03 02 (210) 525395
(151) 2022 04 30 (441) 2022 01 03
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 gZella WĘDlIny Z  BORÓW BOROWIaCKIe SKaRBy 
Kabanosy Borowiackie idealne na  mały głód lub większe 
przekąskowe pomysły  Bez dodatku glutaminianu monosodowego  
Bez dodatków fosforanów  kabanosy BOROWIaCKIe Wędliny 
z Borów Tucholskich 100 g PRODUKTU UZySKanO Ze 175 g MIĘSa 
gWaRanCJa JaKOŚCI
(540) 

(591) zielony, biały, czerwony, czarny, brązowy, szary
(531) 27 05 01, 29 01 15, 05 01 01, 05 01 07
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa 

(111) 353607 (220) 2021 03 11 (210) 525947
(151) 2022 04 14 (441) 2021 12 27
(732) SynOPTIS PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) alTaRnIC Żel
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, lotiony, Peelingi, la-
kiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, antyper-
spiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, Preparaty do golenia, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 
Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające 
zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opa-
lania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty kosmetyczne, 
Środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, Środki 
stosowane w  praniu, w  tym środki wybielające, Produkty toale-
towe, Środki sanitarne zawarte w  tej klasie, 5 Kosmetyki lecznicze, 
Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały 
zawarte w tej klasie, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacnia-
jące organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Substancje 
dietetyczne do  celów leczniczych, Produkty biobójcze, Produkty 
biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produk-
ty biotechnologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażają-
ce, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla 
nauk medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary 
nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycz-
nej, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Preparaty 
ziołowe do celów medycznych, Produkty krwiopochodne, Żywność 
dla niemowląt, Środki sanitarne do  celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych 
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(111) 353608 (220) 2021 03 22 (210) 526479
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) CZeCh JanUSZ, Koszalin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MagIa SZlaKU-MagIa SMaKU
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i  promocyjne, sprzedaż detaliczna, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, 
sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicz-
nych następujących towarów: artykułów spożywczych, napojów, 
żywności ekologicznej, kosmetyków, odzieży, toreb, portfeli, książek, 
publikacji, poradników, gier, zabawek, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług  

(111) 353609 (220) 2021 04 25 (210) 528019
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 20
(732) BallISTa eSPORTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BallISTa eSPORTS
(510), (511) 9 Oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie 
do analizy i monitorowania gier komputerowych oraz gier przenie-
sionych do  wirtualnej rzeczywistości za  pomocą strony interneto-
wej, 41 Organizowanie i prowadzenie turniejów, meczów, zawodów, 
konkursów i innych form rywalizacji w zakresie interaktywnych gier 
komputerowych oraz gier przeniesionych do  wirtualnej rzeczywi-
stości, w tym za wykonywanie powyższych usług za pośrednictwem 
internetu, Udostępnianie wydarzeń dotyczących turniejów, meczów, 
zawodów, konkursów i  innych form rywalizacji w  zakresie interak-
tywnych gier komputerowych oraz gier przeniesionych do wirtual-
nej rzeczywistości za  pomocą strony internetowej, Udostępnianie 
z globalnej sieci komputerowej lub internetu publikacji, które mogą 
być przeglądane w  zakresie interaktywnych gier komputerowych 
oraz gier przeniesionych do  wirtualnej rzeczywistości, Udostęp-
nianie graczom informacji na temat rankingu ich wyników w grach 
przez witrynę internetową, Udostępnianie interaktywnych gier kom-
puterowych oraz gier przeniesionych do  wirtualnej rzeczywistości 
z  udziałem kilku graczy, za  pośrednictwem internetu oraz elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych 

(111) 353610 (220) 2021 05 27 (210) 529510
(151) 2022 04 28 (441) 2022 01 10
(732) SWPS UnIWeRSyTeT hUManISTyCZnOSPOłeCZny, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FIDO
(510), (511) 9 aplikacje mobilne i  oprogramowanie komputerowe 
w formie chatbotów służących do świadczenia poradnictwa psycho-
logicznego i oceny zdrowia psychicznego, 38 Usługi umożliwiające 
komunikowanie się za pośrednictwem chatbotów, Usługi umożliwia-
jące komunikowanie się za  pośrednictwem czatów internetowych 
obejmujące rozmowy pacjentów z chatbotem w dziedzinie zdrowia 
psychicznego, 42 Badania naukowe z zakresu psychologii i psychote-
rapii, Prace badawczo-rozwojowe z zakresu psychologii i psychotera-
pii, Prace badawczo-rozwojowe z zakresu projektowania chatbotów 
służących do  świadczenia poradnictwa psychologicznego i  oceny 
zdrowia psychicznego, Usługi w zakresie projektowania chatbotów 
służących do  świadczenia poradnictwa psychologicznego i  oceny 
zdrowia psychicznego, Usługi projektowania aplikacji mobilnych 
w formie chatbotów służących do świadczenia poradnictwa psycho-
logicznego i oceny zdrowia psychicznego, 44 Badania psychologicz-
ne, Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne konsultacje 
psychologiczne, Opieka psychologiczna, Terapia psychologiczna 
usługi w zakresie oceny psychologicznej, Psychoterapia, Usługi psy-
choterapeutyczne usługi terapeutyczne, Opieka medyczna, Opieka 
zdrowotna, Pomoc medyczna 

(111) 353611 (220) 2021 05 27 (210) 529531
(151) 2022 04 28 (441) 2022 01 10
(732) SWPS UnIWeRSyTeT hUManISTyCZnOSPOłeCZny, 
Warszawa (Pl)

(540) (znak słowny)
(540) eFIDO
(510), (511) 9 aplikacje mobilne i  oprogramowanie komputerowe 
w formie chatbotów służących do świadczenia poradnictwa psycho-
logicznego i oceny zdrowia psychicznego, 38 Usługi umożliwiające 
komunikowanie się za pośrednictwem chatbotów, Usługi umożliwia-
jące komunikowanie się za  pośrednictwem czatów internetowych 
obejmujące rozmowy pacjentów z chatbotem w dziedzinie zdrowia 
psychicznego, 42 Badania naukowe z zakresu psychologii i psychote-
rapii, Prace badawczo-rozwojowe z zakresu psychologii i psychotera-
pii, Prace badawczo-rozwojowe z zakresu projektowania chatbotów 
służących do  świadczenia poradnictwa psychologicznego i  oceny 
zdrowia psychicznego, Usługi w zakresie projektowania chatbotów 
służących do  świadczenia poradnictwa psychologicznego i  oceny 
zdrowia psychicznego, Usługi projektowania aplikacji mobilnych 
w formie chatbotów służących do świadczenia poradnictwa psycho-
logicznego i oceny zdrowia psychicznego, 44 Badania psychologicz-
ne, Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje 
psychologiczne, Opieka psychologiczna, Terapia psychologiczna, 
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Psychoterapia, Usługi psy-
choterapeutyczne, Usługi terapeutyczne, Opieka medyczna, Opieka 
zdrowotna, Pomoc medyczna 

(111) 353612 (220) 2021 05 27 (210) 529576
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) TeleWIZJa POlSaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat café
(540) 

(591) biały, różowy, ciemnoróżowy
(531) 26 01 01, 26 01 12, 26 01 16, 26 04 04, 26 04 09, 27 05 01, 
29 01 13, 26 15 01
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, ka-
talogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do naucza-
nia z wyjątkiem aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby z two-
rzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, mate-
riały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia admini-
stracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania 
rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działal-
ności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt 
działalności gospodarczej, informacja o  działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organiza-
cja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi re-
klamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub 
promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu re-
klamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, son-
daże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla-
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mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub 
zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia usług, usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hur-
towa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w  zakresie sprzedaży energii, w  tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z  odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów do-
tyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług medycznych 
i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, do-
radztwo podatkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji informacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia 
agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i prze-
syłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi tele-
komunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, 
usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za  pośrednictwem 
sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji 

kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-
cią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi trans-
misyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do in-
ternetu, usługi dostępu do  sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu 
i  innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz 
satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i  transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za  po-
średnictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, 
nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewi-
zji kablowej, nadawanie programów za  pośrednictwem internetu, 
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron interne-
towych i  portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  fil-
mów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnianych 
za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyj-
ne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  po-
średnictwem sieci komputerowych oraz internetu, usługi poczty elek-
tronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, 
usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych 
polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infra-
struktury technicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszech-
nianie i  dystrybucja analogowych programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elektronicznej, roz-
rywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność spor-
towa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kultu-
ralnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konfe-
rencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kom-
puterowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów 
oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie perio-
dyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów 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 fil-
mowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych 
i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i ra-
diowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycz-
nych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postpro-
dukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, 
projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja 
nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja 
programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania 
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tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw niepe-
riodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi infor-
macyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług 

(111) 353613 (220) 2016 05 12 (210) 456269
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 27
(732) Play 3 gnS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Play TV
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, 
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nada-
wania, przekazywania i  odbioru w  systemie telefonii komórkowej, 
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa-
nia dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier 
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisa-
ne magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórko-
we, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD 
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowi-
zualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputero-
we, publikacje elektroniczne, audiobooki, e-booki, programy telewi-
zyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i  filmowe 
utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie 
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompu-
terach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapi-
sywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i za-
pisu filmowego w  formie analogowej i  cyfrowej, elektryczna 
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i  światłowodowego, urządzenia służące 
do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału 
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitar-
nego, odbiorniki telewizyjne i  radiowe, odbiorniki telewizyjne i  ra-
diowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do  odbioru 
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i  interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe za-
wierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewi-
zyjnych i  dźwiękowych rejestracja dźwięku i  obrazu na  wbudowa-
nym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów 
(Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy 
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i za-
kup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny 
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery 
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do  nawigacji satelitarnej 
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przeno-
śne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych kon-
soli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komór-
kowego, pliki graficzne do  ściągnięcia do  telefonu komórkowego, 
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie 
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośred-
nictwem Internetu i  globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja 
strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie 
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefo-
nów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wy-
szukiwania, organizowania i  rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do  tworzenia 
oprogramowania i  aplikacji mobilnych, sprzęt do  strumieniowego 
przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednic-
twem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a, mianowicie, mediów, 
cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wi-
deo highdefinition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewi-
zja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja na-
ziemna, satelitarna, kablowa, 35 reklama, organizacja kampanii 
reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii 
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji 
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek re-
klamowych, również za  pośrednictwem sieci teleinformatycznych-
-Internetu, pośrednictwo w  sprzedaży towarów za  pośrednictwem 
Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisem-

nych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidu-
alnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w  systemie on-line 
w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem no-
śników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, orga-
nizacja wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi 
pośrednictwa w  zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzeda-
ży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla 
sprzedaży towarów tj : aparaty telefoniczne systemu telefonii ko-
mórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządze-
nia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii ko-
mórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków 
i  obrazów, urządzenia współpracujące z  komputerami w  zakresie 
przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządze-
nia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czy-
ste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy 
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty 
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagra-
nia audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy 
komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, e-booki, pro-
gramy telewizyjne, filmy, audycję radiowe, nagrania dźwięku, obrazu 
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym w for-
macie elektronicznym, w  wersji przystosowanej do  odtwarzania 
w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywa-
nia, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycz-
na i  elektroniczna aparatura służąca do  odbioru przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, urzą-
dzenia służące do  przesyłania, przekształcania, wzmacniania i  roz-
dzielania sygnału telewizyjnego: nadajniki sygnału naziemnego, ka-
blowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki 
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządze-
nia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw 
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i in-
teraktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy apa-
raturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i  dźwiękowych-rejestracja dźwięku i  obrazu 
na  wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywa-
nych programów, (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator ob-
razu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewi-
zji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów 
telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej te-
lewizji, anteny, radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domo-
wego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawiga-
cji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, 
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry 
do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu 
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i  obrazy do  pobrania, 
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multime-
dialnych za  pośrednictwem Internetu i  globalnych sieci komunika-
cyjnych, Transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, 
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multime-
dialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, opro-
gramowanie do  wyszukiwania, organizowania i  rekomendowania 
treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia 
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do stru-
mieniowego przesyłania treści audiowizualnych i  multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a miano-
wicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, 
DVD i płyt wideo highdefinition, telewizory, dekodery, telewizja mo-
bilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym 
telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyj-
ne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, 
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obra-
zu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania 
danych, wiadomości, dźwięku i  obrazu przez portale internetowe, 
usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu 
Internetu, usługi pobierania i  wysyłania poczty elektronicznej, na-
tychmiastowego powiadamiania i  wiadomości tekstowych, usługi 
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach te-



42 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 32/2022

lekomunikacyjnych, usługi informacyjne i  doradcze dotyczące któ-
rychkolwiek z  wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i  sieci infor-
matycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali kompu-
terowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomo-
cą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty 
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefo-
nów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycz-
nymi wypożyczanie urządzeń służących do  przekazywania głosu, 
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitar-
nej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii 
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, 
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefo-
nicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpo-
wszechniania programów telewizyjnych, programów informacyj-
nych, reportaży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi: emisji telewizyjnej i  radiowej, obsługi przekazu 
dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu I  sygnału cyfrowego, usługi 
komunikacyjne za  pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjne-
go łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inte-
ligentnej automatycznej selekcji programów które mają być 
nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak-
tywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron 
WWW za  pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak-
tywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawa-
nia sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i te-
lewizyjnych, urządzeń do  kodowania i  dekodowania sygnału 
cyfrowego i  analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizo-
wane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidu-
alnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzysta-
nia przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokony-
wania zakupów z  jednoczesnym przekazywaniem informacji 
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi 
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i te-
lewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, za-
pewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, 
transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), 
usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone 
online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, trans-
misja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomu-
nikacyjnej oraz za  pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi 
nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi 
wideo na  życzenie za  pomocą przekazu satelitarnego, komputero-
wego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 
usługi dotyczące transmisji i  dostarczania treści audiowizualnych 
i  multimedialnych za  pomocą Internetu, usługi transmisji wideo 
na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sy-
gnałów, wiadomości i  informacji, streaming treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i do-
starczanie treści audiowizualnych i  multimedialnych za  pośrednic-
twem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informa-
cyjne i  doradcze dotyczące którychkolwiek z  wyżej wymienionych 
usług, prowadzenie portali internetowych i  telekomunikacyjnych, 
w  tym dostępnych bezpośrednio w  telefonie komórkowym oraz 
w  systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie filmów i  progra-
mów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo 
na żądanie, dostarczanie online programów telewizyjnych i filmów 
bez pobierania, 41 edukacja, informacje o  edukacji, wypożyczanie 
filmów kinowych, fotografie, usługi gier świadczone on-line, gry ha-
zardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z or-
ganizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i  obsługa 
konferencje, organizowanie i  obsługa kongresów, organizowanie 
konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształce-
nie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, orga-
nizowanie i  prowadzenie koncertów, organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa-

nie i  prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektro-
niczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-
-line nie  do  pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, 
usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, infor-
macja o  rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale kon-
certowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakle 
na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisa-
nie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłuma-
czenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu gra-
ficznego publikacji, inne niż do  celów reklamowych, usługi 
prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wy-
poczynku, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie komputerów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produk-
cja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów te-
lewizyjnych, organizacji teleturniejów i  konkursów, organizacja au-
dycji z  interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki 
i  usług edukacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych 
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynaj-
mowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, do-
starczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyj-
nych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania 
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i na-
stępnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi 
rozrywkowe polegające na  udostępnianiu muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Inter-
net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organi-
zacji i  produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi obsługi 
technicznej i  organizacyjnej produkcji telewizyjnej i  filmowej, udo-
stępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, prze-
glądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów telewi-
zyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy 
telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglą-
dy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i tre-
ści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multime-
dialnych, udostępnianie informacji, recenzji i  spersonalizowanych 
rekomendacji w  dziedzinie rozrywki, 42 tworzenie i  utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na ser-
werach, hosting serwerów, dostarczanie informacji, opinii i rekomen-
dacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych 
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(732) TeleWIZJa POlSaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
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(591) biały, żółty, jasnożółty, ciemnożółty
(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 13, 26 15 01, 29 01 14
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy kom-
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puterowe, urządzenia do  gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagra-
nia cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, 
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, 
terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, 
terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektro-
nicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy ko-
munikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, mode-
my wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, 
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, od-
biorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, 
odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświe-
tlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia 
telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radio-
wych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne 
urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, kon-
wertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, pro-
jektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, ak-
cesoria do  telefonów, akcesoria 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 samochodowe do urządzeń mobilnych, 
szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochron-
ne do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do  ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, dłu-
gopisy elektroniczne, długopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne 
pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra 
magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do noszenia kom-
puterów, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje druko-
wane, gazety, czasopisma drukowane, druki, kalendarze, książki, 
wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, 
notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pió-
ra wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długopisy ko-
lorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby 
papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materiały dru-
kowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały 
piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi ana-
lizy i  informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, 
administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja dzia-
łalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje infor-
macji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów 
handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, 
usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowa-
nie 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, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarza-
nie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie prze-
twarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie in-
formacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 

sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzie-
żowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycz-
nej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z  branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: tele-
komunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać 
się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi 
pośrednictwa w  dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w za-
kresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i  paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności 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 od-
prowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośred-
nictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
pieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatko-
we, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośred-
nictwa w  zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami warto-
ściowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi 
leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, doradztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], 
usługi związane z  majątkiem nieruchomym, zarządzanie nierucho-
mościami, pośrednictwo w  zakresie zarządzania nieruchomościami, 
wynajem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finan-
sowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne do-
tyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania 
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danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przy-
rządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elek-
trycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 
Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w  za-
kresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualno-
ści, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi 
komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za  pośrednic-
twem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale 
komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nada-
wania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, trans-
misja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wi-
deo na  żądanie, zapewnianie dostępu do  globalnych sieci 
komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci kompu-
terowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komuni-
kacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, 
bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawa-
nie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja pro-
gramów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie informacji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie infor-
macji za  pośrednictwem radia, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez sateli-
tę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów 
za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania do-
stępu do  treści, stron internetowych i  portali, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewi-
zyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radio-
wych, agencje informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie in-
formacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Inter-
netu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do  forów 
dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinforma-
tyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające 
na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w  zakresie prowa-
dzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport samochodo-
wy, transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport 
osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie 
i  składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę 
wodną i  gorącą wodę, usługi związane z  odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiektów 
za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji 
o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomu-

nikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww  usług, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowa-
nie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw eduka-
cyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, 
organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympo-
zjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publi-
kowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowa-
nie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawa-
nie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów radiowych, wy-
najem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, 
wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, 
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, 
studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie 
nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wi-
deo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypoży-
czanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystry-
bucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty 
reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemy-
słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testo-
wanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci infor-
matycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatyczny-
mi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi dorad-
cze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi 
zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i kom-
puterowych, Inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwerów, ho-
sting portali internetowych, hosting stron internetowych, hosting 
platform w Internecie, hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy ho-
stingu w  chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online na  rzecz 
osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron interneto-
wych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymy-
wania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych 
i  internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za  pomocą plat-
form z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psycholo-
giczna, opieka medyczna i  zdrowotna, domy opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, 
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prywatne i  społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w  celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie 
alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, 
usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych on  line za  pomocą aplikacji mobilnych, usługi 
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi 
detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu znajo-
mości, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 

(111) 353615 (220) 2021 08 10 (210) 532533
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) BIg CITy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIg CITy BROKeR nIeRUChOMOŚCI
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 07 01 08, 07 03 11, 26 11 03, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 13, 26 11 08
(510), (511) 36 nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], naby-
wanie gruntów przeznaczonych do  dzierżawy, Dostarczanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, Doradztwo w zakresie nieruchomo-
ści, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo 
w  dziedzinie zakupu nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomo-
ściami, agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nierucho-
mości), agencje mieszkaniowe [mieszkania], administrowanie nie-
ruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, Pomoc w zakupie nieruchomości, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących ryn-
ku nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informa-
cji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji o  nieruchomościach, dotyczących majątku 
i ziemi, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem 
i  sprzedażą budynków, Wycena i  zarządzanie nieruchomościami, 
Wybór i nabywanie nieruchomości [w  imieniu osób trzecich], Usłu-
gi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finanso-
we], Usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie nieruchomości, 
Usługi nabywania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu [w imie-
niu osób trzecich], Usługi nabywania gruntu, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące własności nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi agen-
cji w  zakresie sprzedaży nieruchomości za  prowizję, Usługi agencji 
w  zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji pośrednic-
twa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi znajdowania mieszkań 
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, Usługi pośrednictwa w  wynajmowaniu miesz-
kań, lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, Finansowanie 
projektów deweloperskich, Finansowanie projektów budowlanych, 
Usługi doradztwa związane z  finansowaniem robót budowlanych 
oraz projektów z zakresu infrastruktury 

(111) 353616 (220) 2021 08 10 (210) 532534
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17

(732) BIg CITy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO DeWelOPeRa BIg CITy BROKeR
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, czarny
(531) 07 01 08, 07 03 11, 26 11 03, 26 11 12, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 36 nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], naby-
wanie gruntów przeznaczonych do  dzierżawy, Dostarczanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, Doradztwo w zakresie nieruchomo-
ści, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo 
w  dziedzinie zakupu nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomo-
ściami, agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nierucho-
mości), agencje mieszkaniowe [mieszkania], administrowanie nie-
ruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, Pomoc w zakupie nieruchomości, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących ryn-
ku nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informa-
cji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji o  nieruchomościach, dotyczących majątku 
i ziemi, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem 
i  sprzedażą budynków, Wycena i  zarządzanie nieruchomościami, 
Wybór i nabywanie nieruchomości [w  imieniu osób trzecich], Usłu-
gi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finanso-
we], Usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie nieruchomości, 
Usługi nabywania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu [w imie-
niu osób trzecich], Usługi nabywania gruntu, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące własności nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi agen-
cji w  zakresie sprzedaży nieruchomości za  prowizję, Usługi agencji 
w  zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji pośrednic-
twa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi znajdowania mieszkań 
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, Usługi pośrednictwa w  wynajmowaniu miesz-
kań, lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, Finansowanie 
projektów deweloperskich, Finansowanie projektów budowlanych, 
Usługi doradztwa związane z  finansowaniem robót budowlanych 
oraz projektów z zakresu infrastruktury 

(111) 353617 (220) 2021 08 12 (210) 532652
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) aTOMBIKe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Modlnica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aTOMBIKe
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01
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(510), (511) 12 Pojazdy jednośladowe (rower, hulajnogi), w tym z na-
pędem elektrycznym, pojazdy wielośladowe, pojazdy poruszające 
się po wodzie i w powietrzu, części i akcesoria do w/w pojazdów, 28 
Sprzęt sportowy, sprzęt rehabilitacyjny, zabawki poruszane siłą mię-
śni, zabawki jeżdżące o napędzie elektrycznym, 35 Sprzedaż: pojaz-
dów, części i akcesoriów do pojazdów jednośladowych i wieloślado-
wych, pojazdów poruszających się po lądzie, wodzie i w powietrzu, 
Sprzedaż: odzieży, środków do  konserwacji i  pielęgnacji pojazdów, 
suplementów diety, napoi energetycznych, sportowych, zawierają-
cych proteiny, gazowanych, energetyzujących, sprzętu sportowego, 
sprzętu rehabilitacyjnego, zdrowej żywności, sprzętu do  wyposa-
żenia siłowni i  klubów fitness, profesjonalnych urządzeń i  narzędzi 
stanowiących wyposażenie myjni pojazdów oraz punktów naprawy 
rowerów, pośrednictwo handlowe, Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Usługi agencji eksportowo-importowej, reprezen-
towanie interesów podmiotów trzecich, usługi rozpowszechniania 
informacji handlowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
lub reklam, pozyskiwanie i  systematyzacja danych do  komputero-
wych baz danych, Usługi związane z prowadzeniem przedstawiciel-
stwa podmiotów zagranicznych, Wydawanie i  rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, prospektów, broszur, druków, zapewnie-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i  usług, 37 Konserwacja, serwis, naprawa, regeneracja pojazdów, 
w  tym rowerów, naprawa sprzętu sportowego i  rehabilitacyjnego, 
Myjnie pojazdów, Usługi punktów ładowania pojazdów, Diagnosty-
ka pojazdów, 39 Wypożyczanie pojazdów, w tym rowerów, wózków 
inwalidzkich, rehabilitacyjnych przyrządów poruszających się, pro-
wadzenie parkingów, wypożyczanie sprzętu, wypożyczanie zaba-
wek poruszanych siłą mięśni i jeżdżących o napędzie elektrycznym, 
41 wypożyczanie sprzętu sportowego 

(111) 353618 (220) 2021 08 13 (210) 532719
(151) 2022 03 01 (441) 2021 11 15
(732) ZaKłaD PRZeTWÓRSTWa ROlnICZegO  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ  
SPÓłKa KOManDyTOWa, Dębniałki Kaliskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dogs food Sparky with chicken CeRTIFIeD By DOgS
(540) 

(591) biały, żółty, ciemnożółty, pomarańczowy, czerwony, szary, 
czarny
(531) 27 05 01, 29 01 15, 03 01 08, 03 06 03, 26 01 16, 26 04 15, 
26 04 18
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, Pożywienie 
dla zwierząt domowych, a  zwłaszcza psów, Substancje odżywcze 
i wzmacniające dla zwierząt, Odżywki i substancje wzmacniające dla 
zwierząt 

(111) 353619 (220) 2021 09 08 (210) 533690
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 18
(732) WOJCIeChOWSKI BaRTOSZ, Pieszyce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) IP lanD
(510), (511) 36 Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, 
Usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej, 45 eksploatacja 

praw własności przemysłowej i  prawa autorskiego poprzez licen-
cjonowanie [usługi prawne], licencjonowanie baz danych [usługi 
prawne], licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych 
i wideo [usługi prawne], licencjonowanie materiałów drukowanych 
[usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania komputerowe-
go [usługi prawne], licencjonowanie patentów i zastosowań paten-
towych [usługi prawne], licencjonowanie prac muzycznych [usługi 
prawne], licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], licen-
cjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi 
prawne], licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw au-
torskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektu-
alnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie 
praw własności intelektualnej w  dziedzinie znaków towarowych 
[usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z  programami, 
produkcjami i  formatami telewizyjnymi, wideo i  radiowymi [usługi 
prawne], licencjonowanie praw związanych z  produkcjami wideo 
[usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z filmami [usłu-
gi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio 
[usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z  produkcjami 
telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych 
z  wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], licencjonowanie pro-
gramów radiowych i  telewizyjnych [usługi prawne], licencjonowa-
nie w  zakresie badań i  rozwoju [usługi prawne], licencjonowanie 
zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie znaków 
towarowych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne], Monitorowa-
nie znaków towarowych [usługi prawne], Programy komputerowe 
(licencjonowanie-) [usługi prawne], Rejestracja nazw domen w celu 
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi 
prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Usługi dorad-
cze związane z  prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi 
informacji prawnej, Usługi licencjonowania związane z produkcją to-
warów [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z prawami 
do przedstawień [usługi prawne], Usługi monitorowania prawnego, 
Usługi monitorowania znaków towarowych do  celów doradztwa 
prawnego, Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące nabywania wła-
sności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności inte-
lektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, 
Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi 
prawne pro bono, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne 
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, 
Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów zwią-
zanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne z zakresu 
wykorzystywania patentów, Usługi prawne z  zakresu zarządzania 
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, 
Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków, 
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, 
Usługi prawne związane z  eksploatacją praw własności przemysło-
wej i praw autorskich, Usługi prawne związane z eksploatacją praw 
do  emisji, Usługi prawne związane z  licencjonowaniem praw au-
torskich, Usługi prawne związane z  ochroną i  wykorzystywaniem 
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych 
i muzycznych, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własno-
ści intelektualnej, Usługi prawne związane z  wykorzystywaniem 
praw do  transmisji, Usługi związane z  przeniesieniem tytułu wła-
sności [usługi prawne], Usługi wsparcia prawnego, Usługi w zakresie 
pomocy prawnej, Usługi w  zakresie doradztwa prawnego, Usługi 
w  zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], 
Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi prawne związane z negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, Zarządzanie i wykorzystywanie praw 
własności przemysłowej i  praw autorskich poprzez licencjonowa-
nie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], Usługi prawne związane 
z  zarządzaniem prawami autorskimi i  prawami pokrewnymi oraz 
wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne związane z  tworze-
niem i rejestracją firm, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem 
praw pokrewnych związanych z  produkcjami filmowymi, telewi-
zyjnymi, wideo i  muzycznymi, Doradztwo dotyczące ochrony wła-
sności intelektualnej, Badania w  zakresie własności intelektualnej, 
Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, 
Doradztwo prawne związane z  prawami własności intelektualnej, 
Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, egzekwowanie praw 
do  własności intelektualnej, Fachowe usługi doradcze dotyczące 
praw własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelek-
tualnej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, 
Monitorowanie praw własności intelektualnej do  celów doradztwa 
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prawnego, Ochrona własności intelektualnej, Udostępnianie infor-
macji w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi badań prawnych 
i  sądowych w  dziedzinie własności intelektualnej, Usługi doradcze 
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi dorad-
cze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji ba-
dawczych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla 
wynalazców, Usługi doradztwa w  zakresie własności intelektualnej 
w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi 
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej 

(111) 353620 (220) 2021 09 09 (210) 533747
(151) 2022 02 17 (441) 2021 10 18
(732) KOnShURT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M K PeanUT BUTTeR SMOOTh PaSTa ORZeChOWa 
Z PRaŻOnyCh ORZeChÓW aRaChIDOWyCh 100% BeZ DODaTKU 
CUKRU 100% ORZeChÓW aRaChIDOWyCh BeZ KOnSeRWanTÓW 
BeZ DODaTKU OleJU PalMOWegO BeZ DODaTKU SOlI
(540) 

(591) czarny, żółty, biały, brązowy, beżowy
(531) 05 07 06, 25 01 18, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 Masło arachidowe, Masło, Masło z  ziołami, Masło 
z  orzechów nerkowca, Masło z  orzechów, Masło miodowe, Masło 
z  nasion, Masło migdałowe, Masło mieszane, Masło kakaowe, Ma-
sło ghee, Masło do użytku w gotowaniu, Masło czosnkowe, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
owoców i orzechów, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony spo-
żywcze na  bazie orzechów, Batony organiczne na  bazie orzechów 
i  ziaren, gotowane orzechy, Masła orzechowe w  proszku, Mielone 
orzechy, Mieszanki owoców i  orzechów, Mieszanki przekąsek skła-
dające się z  przetworzonych owoców i  przetworzonych orzechów, 
Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów 
przetworzonych, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowa-
ne, Orzechy glazurowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy jadalne, 
Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy 
łuskane, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy prażone, Orzechy 
preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, Orze-
chy solone, Orzechy suszone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziem-
ne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Pasta z orzechów la-
skowych, Pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, 
Pasty na  bazie orzechów, Pasty przyrządzone z  orzechów, Polewy 
orzechowe, Prażone orzechy ziemne, Preparowane orzechy maka-
damia, Preparowane orzechy nerkowca, Preparowane orzechy pista-
cjowe, Preparowane orzechy torreja, Preparowane orzechy włoskie, 
Przekąski na bazie orzechów, Przetworzone orzechy arekowe, Prze-
tworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, Solone orzechy nerkowca, Suszone orzechy, Suszone orzechy 
kokosowe, Orzeszki arachidowe preparowane, Orzeszki arachidowe 
przetworzone, Pasta arachidowa, Tahini [pasta z  ziarna sezamowe-
go], Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Bato-
ny spożywcze na bazie soi, Olej arachidowy [do celów spożywczych], 
Olej z  orzechów, 30 Pasty czekoladowe do  smarowania zawierają-
ce orzechy, Pasty z  czekolady i  orzechów do  smarowania kanapek, 
Orzechy w  polewie czekoladowej, Orzechy w  czekoladzie, Orzechy 
macadamia w  polewie czekoladowej, Orzechowe wyroby cukier-
nicze, Wyroby cukiernicze na  bazie orzechów arachidowych, Pasta 
migdałowa, Pasta sezamowa, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, 
orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze] 

(111) 353621 (220) 2021 09 13 (210) 533865
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 11
(732) lenaRTe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Katowice (Pl)

(540) (znak słowny)
(540) len arte
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w  zakresie prowadzenia re-
stauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia re-
stauracji, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi mar-
ketingowe w dziedzinie restauracji, 39 Dostarczanie żywności przez 
restauracje, 43 Oferowanie żywności i  napojów w  restauracjach 
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Dokonywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, Pizzerie, Winiarnie, 
Usługi w  zakresie żywności i  napojów na  wynos, Usługi w  zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie restauracji [brasse-
rie], Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie gotowania 
posiłków, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie 
jedzenia na  wynos, Usługi restauracyjne, Usługi mobilnych restau-
racji, Usługi kawiarni, Usługi barów i  restauracji, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Organizowanie bankietów, Imprezy firmowe [za-
pewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia 

(111) 353622 (220) 2021 09 15 (210) 534018
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) STanIeK DaRIa, Ustroń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) UTROPeK
(510), (511) 32 Piwo, 43 Usługi barowe, usługi restauracyjne, bary 
szybkiej obsługi 

(111) 353623 (220) 2021 09 15 (210) 534020
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) STanIeK DaRIa, Ustroń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UTROPeK
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 32 Piwo, 43 Usługi barowe, usługi restauracyjne, bary 
szybkiej obsługi 

(111) 353624 (220) 2021 09 16 (210) 534042
(151) 2022 05 20 (441) 2022 01 31
(732) ŚWIĘTOChOWSKI PaTRyK, Sokołowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOWaTaha
(540) 

(591) szary, czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13, 03 01 08, 03 01 16, 03 01 24, 14 01 13, 14 01 16
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia gło-
wy, Odzież, Obuwie, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport 
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(111) 353625 (220) 2021 09 19 (210) 534104
(151) 2022 04 28 (441) 2022 01 10
(732) MaRCZeWSKI KaROl, Ziółków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) głodne miasto
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, Dystrybucja broszur reklamowych, Dys-
trybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych na ulicy, Dystrybucja i rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Bezpośrednia reklama pocztowa, Dystrybucja drukowanych 
materiałów promocyjnych za  pośrednictwem poczty, Dystrybucja 
materiałów reklamowych drogą pocztową, Doradztwo biznesowe 
dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo w za-
kresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świad-
czone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, 
Doradztwo w  zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo 
w  zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w  zakresie marketingu, 
Doradztwo w  zakresie analizy zachowań zakupowych konsumen-
tów, Doradztwo w  zakresie demografii do  celów marketingowych, 
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udo-
stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Świadczenie 
usług w zakresie reklamy komputerowej, Dostarczanie powierzchni 
reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Wynajem powierzch-
ni reklamowej na  stronach internetowych, Wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi reklamo-
we, promocyjne i  marketingowe, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych produktów konsumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie 
informacji konsumentom na  temat towarów i  usług, elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, Udostępnianie informacji o  produktach 
konsumenckich, Udostępnianie informacji o  produktach konsu-
menckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi w zakresie za-
mówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online 

(111) 353626 (220) 2021 09 24 (210) 534402
(151) 2022 04 14 (441) 2021 12 27
(732) OPg ORange CaSTle SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFF
(540) 

(591) biały, ciemnopomarańczowy, czerwony, pomarańczowy, 
żółty, zielony, ciemnoczerwony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, 
ciemnozielony, niebieski, fioletowy
(531) 26 03 04, 26 05 01, 26 05 08, 26 05 10, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działal-
ności gospodarczej, Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, 
Badania w  zakresie biznesu, Doradztwo w  dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, Doradztwo w  dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w  reklamie, Doradztwo w  zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 

i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biz-
nesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, Impresariat 
w działalności artystycznej, Informacja o działalności gospodarczej, 
Marketing ukierunkowany, negocjowanie i  rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Organi-
zowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, Profilowanie konsumentów do  celów komercyjnych 
łub marketingowy, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Tworzenie 
tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi komunikacji korporacyj-
nej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przypominania 
o  spotkaniach [prace biurowe], Usługi public relations, Usługi rela-
cji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porów-
nywania cen, Usługi w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w  zakresie odpowiedzi 
na  ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbor-
dów [tablic reklamowych], Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie 
materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wy-
pożyczanie wyposażenia biurowego w  obiektach do  co-workingu, 
Wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie re-
cenzji użytkowników w  celach handlowych lub reklamowych, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budow-
lanych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w  zakresie zamówień 
handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje 
kredytowe, agencje nieruchomości, analizy finansowe, Doradztwo 
w sprawach finansowych, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Inwesty-
cje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Opracowywanie kosztorysów 
do celów wyceny kosztów, Organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie 
czynszu, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Pożyczki [fi-
nansowanie], Pożyczki ratalne, Szacowanie kosztów naprawy [wyce-
na finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], Wyceny finansowe w związku z odpo-
wiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wycena nieruchomości, Wyna-
jem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni 
biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nie-
ruchomością, 37 Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, 
Izolowanie budynków, Konsultacje budowlane, nadzór budowlany, 
Usługi doradztwa budowlanego, Uszczelnianie budynków, Wynajem 
sprzętu budowlanego 

(111) 353627 (220) 2021 09 30 (210) 534733
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) DURKIeWICZ TOMaSZ, Mikołajki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nÓŻ W WODZIe
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(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 05 01, 06 03 10, 29 01 12, 01 15 24
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, wa-
rzywa i  inne produkty ogrodnicze przystosowane do  spożycia lub 
konserwowania, zupy, w  tym jarzynowe, bulion, rosół, flaki, skoru-
piaki, raki, homary, ślimaki, krewetki, langusty, kawior, małże, ostry-
gi, drób, dziczyzna, ryby, podroby, przetwory z  mięsa, ryb, drobiu, 
dziczyzny, tłuszcze jadalne, ekstrakty mięsne, konfitury, marmola-
da, napoje mleczne lub z  przewagą mleka, pikle, sałatki owocowe 
i  warzywne, śledzie, koncentraty obiadowe, pasztety, ser, przeką-
ski na  bazie owoców, 30 naleśniki, kanapki, paszteciki, sushi, sosy 
mięsne, sosy do  sałat, potrawy na  bazie mąki, makarony, kluski, 
spaghetti, ryż, napoje na  bazie herbaty, kawy, napoje kawowe, 31 
Świeże warzywa, świeże owoce, świeże grzyby, małże, orzechy, ro-
śliny strączkowe świeże, 32 napoje bezalkoholowe, wody gazowa-
ne i  mineralne, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, napoje, w  tym 
izotoniczne, soki owocowe, soki pomidorowe jako napoje, piwo, 33 
napoje alkoholowe, alkohol ryżowy, likiery, aperitify, arak, brandy, 
dżin, gorzkie nalewki, koktajle, miód pitny, napoje alkoholowe za-
wierające owoce, owocowe ekstrakty z  alkoholem, rum, sake, whi-
sky, wino, wódka, 35 Prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych 
oraz internetowych w zakresie napojów alkoholowych i bezalkoho-
lowych, używek, mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny, podrobów oraz 
przetworów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, podrobów, organizacja 
i uruchamianie sieci gastronomicznych, usługi w zakresie outsourcin-
gu, rekrutacji personelu, doradztwa specjalistycznego w  sprawach 
działalności gospodarczej, w  zakresie organizowania, prowadzenia 
i  zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w  zakresie za-
rządzania personelem, 39 Informacja turystyczna, Usługi agencji 
turystycznych, Wynajmowanie koni, Wypożyczanie rowerów, wypo-
życzanie pojazdów wodnych, Wynajmowanie miejsc do cumowania 
łodzi, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie środków 
transportu, Przechowywanie łodzi, Udostępnianie miejsc do cumo-
wania, Usługi hangarów na łodzie, Usługi parkingowe, Usługi portów 
dla statków i łodzi, Usługi przystani dla łodzi [cumowanie, przecho-
wywanie], Wodowanie łodzi i jachtów za pomocą pochylni, Czartero-
wanie łodzi, Usługi transportu żaglówkami, 41 Organizowanie i ob-
sługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, 
konkursów, pokazów, seminariów, sympozjów, turniejów, wystaw, 
Organizowanie i obsługa koncertów, Organizowanie i obsługa dan-
cingów, dyskotek, Usługi turystyczne związane z organizacją wypo-
czynku, Działalność sportowa i kulturalna, rozrywkowa, kształcenie, 
Organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez artystycznych, estra-
dowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, kon-
certów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, 
turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych 
i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z  dziedziny kultury lub 
edukacji, Usługi w  zakresie organizowania, prowadzenia i  obsługi 
dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, Wynajmowanie obiek-
tów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, Organizowanie 
spotkań, Usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, Usługi 
w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie klubów nocnych, 

43 Usługi hotelarskie, Usługi w zakresie prowadzenia restauracji, ka-
wiarni i innych placówek gastronomicznych, Usługi w zakresie tym-
czasowego zakwaterowania, Wytwarzanie i  podawanie gotowych 
posiłków i dań, napojów, wyrobów cukierniczych, Przygotowywanie 
i dostarczanie żywności i napojów dla odbiorców zewnętrznych tzw  
catering, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Rezerwacje 
hotelowe i  biletowe, Obsługa turystów i  podróżnych, Informacja 
hotelowa, Rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, Opieka 
nad dziećmi w  żłobkach lub klubach malucha, Organizacja przyjęć 
weselnych, Opieka nad dziećmi, Konsultacje inne niż gospodarcze 
dotyczące sektora hotelarskiego i  restauracji, Motele, pensjonaty, 
schroniska górskie, schroniska młodzieżowe, kempingi, stołówki, Or-
ganizowanie bankietów 

(111) 353628 (220) 2021 10 05 (210) 534780
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) MODRZyK DagMaRa TaRanIO, Mikołów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaRanIO
(540) 

(591) biały, czarny, złoty
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 06
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Ko-
smetyki naturalne, Kremy do  pielęgnacji skór, Serum, kosmetyki 
brązujące, kosmetyki do  demakijażu, kosmetyki kolorowe, kosme-
tyki pielęgnacyjne, kosmetyki do twarzy, kosmetyki do ciała, toniki, 
hydrolaty, balsamy, musy, kosmetyki do włosów, odżywki, 21 Urzą-
dzenia kosmetyczne do dozowania kosmetyków, urządzenia kosme-
tyczne niemedyczne do dozowania kosmetyków, urządzenia kosme-
tyczne do aplikacji kosmetyków, kosmetyczne aparaty i instrumenty 
do dozowania kosmetyków, aplikatory do kosmetyków (urządzenia 
kosmetyczne), kompaktowe urządzenia kosmetyczne do dozowania 
kosmetyków, aplikatory kosmetyczne, 35 Usługi w zakresie zgrupo-
wania na rzecz osób trzecich, w tym przez Internet, różnych towarów 
pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepach, supermarke-
tach i hurtowniach oraz online oferujących: Świece, Świeczki, Zesta-
wy świeczek, Świece do oświetlenia, Świece i knoty do oświetlenia, 
Knoty do świec, Knoty do świec [oświetlenie], Świece okolicznościo-
we, Długie cienkie świece, Świece stołowe, Świece perfumowane, 
Świece zapachowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece 
w  puszkach, Świece pływające, Świeczki do  podgrzewaczy, Świece 
łojowe, Świece wotywne, Świece zawierające środki do odstraszania 
owadów, Świece pochłaniające dym, świece naturalne, świece so-
jowe, kokosowe, rzepakowe, świece z  drewnianym knotem, świece 
w  szkle, świece zamykane, świece z  drewnianym zamknięciem, ko-
smetyki, kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, 
Kremy do  pielęgnacji skór, Serum, kosmetyki brązujące, kosmetyki 
do  demakijażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki pielęgnacyjne, ko-
smetyki do  twarzy, kosmetyki do  ciała, toniki, hydrolaty, balsamy, 
musy, kosmetyki do  włosów, odżywki, urządzenia kosmetyczne 
medyczne, urządzenia kosmetyczne niemedyczne, urządzenia ko-
smetyczne, medyczne aparaty i  instrumenty, kosmetyczne aparaty 
i instrumenty, aplikatory do kosmetyków (urządzenia), kosmetyczne 
kompaktowe urządzenia, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Koper-
tówki, Zestawy podróżne, Walizki, Torebki, Torby, Ręczniki, Ręczniki 
wykonane z materiałów tekstylnych, Opaski tekstylne, rękawice tek-
stylne, woreczki tekstylne, szlafroki, chusty, parea, kocyki, koce pla-
żowe, maty, szaliki, czapki, kapelusze, nerki, koszulki, lusterka, przy-
rządy kosmetyczne 

(111) 353629 (220) 2021 10 11 (210) 535083
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) CUBaRO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) JMl
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 9 Części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, Części 
i akcesoria do urządzeń audio, Telefony, Telefony komórkowe, Cyfro-
we telefony komórkowe, Futerały na  telefony, Futerały na  telefony 
komórkowe, Osłony na telefony komórkowe, etui na telefony komór-
kowe, Uchwyty na  telefony komórkowe, Skórzane etui na  telefony 
komórkowe, Futerały na telefony [specjalnie dopasowane], Uchwyty 
na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, Tapety na komputery 
i telefony, do pobrania, Maty na deskę rozdzielczą na telefony komór-
kowe i smartfony, Pokrowce na smartfony, etui na smartfony, Smart-
fony, Wodoodporne pokrowce na  smartfony, Skórzane pokrowce 
na smartfony 

(111) 353630 (220) 2021 10 20 (210) 535453
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) heRMeS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Włoszakowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOn leMOn
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 02, 26 11 13
(510), (511) 32 napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe gazowane na-
poje na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe zawierają-
ce soki owocowe 

(111) 353631 (220) 2021 10 23 (210) 535630
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) PRyMaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jastrzębie Zdrój (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kulinaria
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 29 01 13, 26 04 03, 26 04 15, 05 03 11, 05 03 13, 05 03 14, 
27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 1 Chemiczne dodatki do  żywności, askorbinian sodu 
na  potrzeby przemysłu spożywczego, Karagenina do  użytku przy 
produkcji żywności, Fosforan sodu, agar, albumina [zwierzęca lub 
roślinna, surowy materiał], alginiany dla przemysłu spożywczego, 
azotany, Bezwodnik kwasu octowego, Białko zwierzęce [surowiec], 
Celuloza, Chlorki, Dekstryna, ekstrakty z  herbaty dla przemysłu 
spożywczego, emulgatory, enzymy dla przemysłu spożywczego, 
enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego, glicerydy, glukoza 
dla przemysłu spożywczego, gluten dla przemysłu spożywczego, 
humus, Kazeina dla przemysłu spożywczego, Krzemiany, Kwasy 
tłuszczowe, Octany, Potas (K), Preparaty do wędzenia mięsa, Przeciw-
utleniacze do użytku w produkcji, Siarczany, Sole wapnia, Substan-
cje chemiczne do konserwowania żywności, Węglany, 29 alginiany 
do  celów kulinarnych, aloes spożywczy, Bekon, Białka jajek, Białko 
do celów kulinarnych, Preparaty do produkcji bulionów, Cebula kon-
serwowana, Chipsy owocowe, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy ziem-
niaczane, Czosnek [konserwowany], Daktyle, Drób nieżywy, Dziczy-

zna, Dżem imbirowy, Dżemy, ekstrakty alg do  celów spożywczych, 
ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, Falafel, 
Fasolka konserwowa, Flaki, galaretki, galarety mięsne, galbi [danie 
z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby konserwowane, 
guacamole [pasta z  awokado], hot dogi w  cieście kukurydzianym, 
hummus [pasta z  ciecierzycy], Jagody konserwowane, Jaja, Jaja 
w  proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Ka-
szanka, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Koktajle jajeczne 
bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompozycje owoców przetworzo-
nych, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane 
warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, 
Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krokiety, Kukurydza cukrowa, 
przetworzona, lecytyna do  celów kulinarnych, liofilizowane mię-
so, łój spożywczy, Margaryna, Marmolada, Masło, Masło kokosowe 
[olej kokosowy], Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso solo-
ne, Mięso mielone [mięso siekane], Mleczne produkty, Mleko, Mleko 
albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do  celów kulinar-
nych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do  celów kulinarnych, 
Mleko sfermentowane, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko 
w proszku, nasiona przetworzone, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów 
spożywczych], Olej kukurydziany spożywczy, Olej palmowy jadalny, 
Olej słonecznikowy do  celów spożywczych, Olej z  oliwek jadalny, 
Olej z  orzecha palmowego do  żywności, Olej z  siemienia lnianego 
do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwsze-
go tłoczenia, Oliwki konserwowane, Osłonki kiełbas, naturalne lub 
sztuczne, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukro-
wane, Owoce w  puszkach, Pasta z  bakłażana, Pasta z  cukinii, Pasta 
z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty do kromek zawierają-
ce tłuszcz, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki 
na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, 
Podpuszczka, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery wa-
rzywne, Przekąski na bazie owoców, Przetwory do zup jarzynowych, 
Rodzynki, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Serwatka, Skórki 
owocowe, Smalec, Soczewica konserwowana, Soja konserwowana 
spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Substytuty mleka, 
Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, Szynka, Śmietana [produk-
ty mleczarskie], Śmietana na  bazie warzyw, Tahini [pasta z  ziarna 
sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tofu, Warzywa gotowane, Warzywa 
liofilizowane, Warzywa suszone, Warzywa w  puszkach, Wątroba, 
Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wywar, Bu-
lion, Zupy, Zupy (Składniki do sporządzania-), Żelatyna, Żółtka jajek, 
30 aromaty i  esencje spożywcze, Przyprawy, Zioła konserwowane, 
Suszone zioła do celów kulinarnych, aromaty (Preparaty-) do żywno-
ści, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze 
inne niż olejki eteryczne, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
Dodatki smakowe do  napojów, inne niż olejki eteryczne, enzymy 
do  ciast, esencje do  artykułów żywnościowych, inne niż esencje 
eteryczne i  olejki eteryczne, glazury do  szynki, glukoza do  celów 
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, Kurkuma, Mięsne sosy, 
Musztarda, Pieprz, Preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domo-
wego, Produkty wiążące do kiełbas, Proszki do sporządzania lodów, 
Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Skrobia 
do  celów spożywczych, Słodziki naturalne, Słód do  celów spożyw-
czych, Soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], Mąka 
do pieczenia, Sojowa (Mąka-), Sosy, Sosy do makaronów, Sosy owo-
cowe, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Sól do  konserwowania 
żywności, Sól kuchenna, Sól selerowa, Środki wiążące do lodów spo-
żywczych, Wodorowinian potasowy do  celów kulinarnych, Zagęsz-
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, Zioła 
do celów spożywczych 

(111) 353632 (220) 2021 10 25 (210) 535645
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) nIVea POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) DelIKaTnOŚĆ OD POKOleŃ bambino RODZIna olejek pod 
prysznic hiperdelikatny ZaWIeRa legenDaRnĄ OlIWKĘ OleJeK 
RyCynOWy ph neutralne dla skóry skóra wrażliwa i  atopowa 
łagodność potwierdzona dermatologicznie
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(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, różowy, żołty, 
brązowy
(531) 19 07 01, 01 15 15, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 3 Kosmetyki dla dzieci i  niemowląt, Mydła i  żele, Olejki 
do ciała i twarzy, Olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], Olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki] 

(111) 353633 (220) 2021 10 26 (210) 535732
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) PUZDROWSKI JaCeK hURTOWanIa KWaITÓW  
POWeR OF FlOWeRS, Kobysewo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Power of flowers
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, czerwony
(531) 27 05 01, 05 05 19, 26 11 02, 26 11 05, 26 11 08, 05 03 99, 29 01 13
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i  środki chemiczne 
do  użytku: w  rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, 3 Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 
Preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, Preparaty do na-
błyszczania liści roślin, 31 Rośliny, aloes [roślina], Kwiaty, Kwiaty świe-
że, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Mięta polej [rośliny], 
naturalne rośliny i kwiaty, Paprocie, Rośliny domowe, Rośliny donicz-
kowe, Rośliny kwitnące, Rośliny liściaste, Rośliny naturalne (żywe), 
Rośliny pnące, Rośliny świeże, Rośliny zielone naturalne do dekoracji, 
Rośliny żywe, Róże [rośliny], Sadzonki, Suszone pałki do dekoracji, Ro-
śliny suszone, Rośliny suszone do dekoracji, Trawy [rośliny], Złocień 
[roślina], Żywe kwiaty naturalne, Żywe ozdobnie ostrzyżone krzewy, 
Żywe rośliny owocowe, Bukiety ze świeżych kwiatów, Bukiety z su-
szonych kwiatów, Dekoracje kwiatowe [naturalne], Dekoracje kwia-
towe [suszone], Dekoracje kwiatowe [świeże], Kompozycje z żywych 
kwiatów, Kompozycje ze świeżych kwiatów, Konserwowane kwiaty, 
Kompozycje z suszonych kwiatów, Kwiaty cięte, Kwiaty konserwowa-
ne do dekoracji, Kwiaty naturalne (wieńce z-), Kwiaty suszone, Kwiaty 
suszone do dekoracji, Róże chińskie, Róże żywe 

(111) 353634 (220) 2021 10 29 (210) 535827
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) WRÓBleWSKI JaCeK SPeCBRanDS Pl, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SPeC BRanDS
(540) 

(591) czarny, szary, jasnoszary, biały
(531) 26 02 12, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo han-
dlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej oraz innych środków komunikacji w zakre-
sie towarów: apteczki pierwszej pomocy, apteczki przenośne, noże, 
noże myśliwskie, nożyce, nożyczki, kamizelki kuloodporne, ratunkowe 
i ochronne, hełmy i kaski ochronne, kombinezony ochronne, rękawice 
ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem 
i  ogniem, okulary, gogle i  maski ochronne, nakolanniki i  nałokietniki 
ochronne, pasy ratunkowe, pakiety ratunkowe do ratowania życia, słu-
chawki na uszy, kompasy, opaski, opaski uciskowe i zaciskowe, uchwy-
ty na opaski uciskowe i zaciskowe, latarki, latarki kieszonkowe, latarki 
czołowe, futerały na broń, kabury na broń, pasy naramienne do broni 
(również z nabojami), pasy na amunicję, pasy taktyczne, pasy operacyj-
ne do noszenia broni, pasy operacyjno-taktyczne do noszenia broni, 
ładownice na pas do magazynku broni krótkiej, litografie, litograficzne 
dzieła sztuki, grafiki, obrazy, torby, plecaki, torby i plecaki myśliwskie, 
torby i plecaki sportowe, torby i plecaki turystyczne, chlebaki na ramię, 
sakwy, torby i worki myśliwskie, naramienniki i pasy skórzane, sakwy 
i sakiewki ze skóry, paski wojskowe, naszywki, odzież, mundury, bieli-
zna osobista, bielizna wchłaniająca pot, skarpety, nakrycia głowy, obu-
wie, wyroby pończosznicze, skarpety, kamizelki, odzież wodoodporna, 
kominiarki, rękawiczki, szelki, paski, tarcze strzelnicze, rzutki strzelni-
cze, nagolenniki i nakolanniki, bransolety, bransoletki i opaski, silikono-
we bransolety, bransoletki i opaski, wyroby szklane i ceramiczne 

(111) 353635 (220) 2021 10 29 (210) 535881
(151) 2022 04 22 (441) 2022 01 03
(732) KeSSleR ZBIgnIeW, Tolkmicko (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZK KeSSleR
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 05, 26 01 18
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], Biżuteria do  kapeluszy, Biżuteria 
do  obuwia, Biżuteria i  wyroby jubilerskie, Biżuteria z  emalii komór-
kowej, Biżuteria z  kości słoniowej, Biżuteria ze  szkła sztrasowego, 
Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z  tkaniny haftowanej [biżuteria], 
Broszki [biżuteria], Kasetki na biżuterię [szkatułki], Koraliki do wyrobu 
biżuterii, Koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, Krucyfiksy jako biżute-
ria, Krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzywa sztucznego, Kru-
cyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, łańcuszki [biżuteria], 
Medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych 
[biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), Perły [biżuteria], Pierścionki [biżu-
teria], Srebrne nici [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Zapięcia do biżuterii, 
Zawieszki [biżuteria], Złote nici [biżuteria], Zwijane etui na biżuterię 
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(111) 353636 (220) 2021 06 17 (210) 530413
(151) 2021 12 07 (441) 2021 08 23
(732) FleXI Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FleXI pl Praca i aktywność 50+ najlepsze przed Tobą!
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 02 01 30, 04 05 03, 26 07 03, 24 17 02, 24 17 04, 24 17 07, 
27 05 01, 27 07 01, 29 01 12
(510), (511) 38 Usługi w  zakresie udostępniania informacji z  możli-
wością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 
Usługi w  zakresie udostępniania dostępu do  baz danych dotyczą-
cych pracy czasowej dla osób powyżej 50 roku życia, Usługi dostę-
pu do portali internetowych dla osób powyżej 50 roku życia, Usługi 
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 
Usługi ogłoszeń elektronicznych 

(111) 353637 (220) 2021 09 23 (210) 534320
(151) 2022 07 07 (441) 2022 03 07
(732) Sale ZaBaW FIKOłKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nOCOWanKa
(540) 

(591) czarny, złoty, błękitny
(531) 01 01 03, 01 01 09, 01 07 06, 01 07 12, 27 05 01, 27 05 05, 
29 01 02, 29 01 08
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie zabaw dla dzieci, warsz-
tatów edukacyjnych, zajęć plastycznych, ruchowych i sprawnościo-
wych oraz tańca i  rytmiki, organizowanie imprez prywatnych, 43 
Tymczasowe zakwaterowanie dla grup i osób indywidualnych, kate-
ring, katering dietetyczny, opieka nad dziećmi w klubach malucha, 
45 Dotrzymywanie towarzystwa, opieka nad dziećmi pod nieobec-
ność rodziców, całodobowa opieka nad dziećmi pod nieobecność 
rodziców, całonocna opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców 

(111) 353638 (220) 2021 12 17 (210) 537827
(151) 2022 04 13 (441) 2021 12 27
(732) WIĘCh KaROl POleXIa, Bargłów Dworny (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 03 04 04, 03 04 24, 26 11 12, 26 07 25
(510), (511) 42 Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne 

(111) 353639 (220) 2021 12 31 (210) 538331
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) ZaBRZyCKa MOnIKa, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSIaKI i KOCIaKI WIeRZyMy W KaRMĘ
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 03 01 06, 03 01 08, 
03 01 23, 03 01 24, 03 01 26, 03 01 28, 26 04 02, 26 04 04, 26 04 05, 
26 04 18, 26 04 22, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 15
(510), (511) 31 Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla zwierząt 
domowych 

(111) 353640 (220) 2021 10 05 (210) 534779
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 15
(732) Buksztynowicz Jonasz, Bełchatów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nPB naRODOWy Panel BaDaWCZy
(540) 

(591) granatowy, niebieski, bialy
(531) 01 17 11, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Projektowanie badań opinii 
publicznej, Opracowywanie ankiet opinii publicznej 

(111) 353641 (220) 2022 02 02 (210) 539383
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 14
(732) gWIZDała KRZySZTOF ISTOTne InFORMaCJe,  
Bolesławiec (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gliniada
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usłu-
gi w zakresie przedstawień na żywo, Imprezy kulturalne, Imprezy ta-
neczne, Malowanie twarzy, Organizacja i  przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i  artystycznych, 
Organizowanie i  prowadzenie imprez kulturalnych i  artystycznych 
związanych z  publicznym malowaniem leiwem glinianym ludzi lub 
ich odzieży, zwierząt, przedmiotów, 44 higiena i pielęgnacja urody 
istot ludzkich, Malowanie leiwem glinianym istot ludzkich jako usłu-
ga ozdabiania ciała 

(111) 353642 (220) 2022 02 15 (210) 539887
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 07
(732) hOSTOVITa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hostovita
(510), (511) 42 hosting stron internetowych, hosting aplikacji inte-
raktywnych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting blogów, 
hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w  Internecie 



nr 32/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 53

do  reklamowania towarów i  usług, hosting i  wynajmowanie prze-
strzeni pamięciowej na  strony internetowe, hosting komputero-
wych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting 
obiektów internetowych online dla osób trzecich, hosting platform 
komunikacyjnych w  internecie, hosting platform transakcyjnych 
w internecie, hosting platform przeznaczonych do handlu elektro-
nicznego przez Internet, hosting platform w  Internecie, hosting 
podkastów, hosting portali internetowych, hosting serwerów, ho-
sting przestrzeni pamięciowej na  potrzeby stron internetowych, 
hosting stron internetowych w  Internecie, hosting spersonalizo-
wanych stron internetowych, hosting skomputeryzowanych da-
nych, plików, aplikacji i  informacji, hosting stron internetowych 
na  rzecz osób trzecich, na  serwerach komputerowych dla global-
nej sieci komputerowej, hosting stron komputerowych (interneto-
wych) na  rzecz osób trzecich, hosting strony internetowej online 
do  tworzenia i  hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, hosting 
strony internetowej w  zakresie elektronicznego przechowywania 
zdjęć i  filmów cyfrowych, hosting treści cyfrowych, hosting treści 
cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, hosting treści 
cyfrowych w Internecie, hosting videocastów, Interaktywne usługi 
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie 
się swoimi treściami i obrazami w trybie online, Projektowanie, two-
rzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, Usługi dostawcy hostingu w  chmurze, Usługi dostawcy 
hostingu prywatnego „w  chmurze”, Usługi dostawcy hostingu pu-
blicznego „w  chmurze”, Tworzenie, utrzymywanie i  hosting stron 
internetowych dla osób trzecich, Usługi dostawcy usług aplikacyj-
nych [aSP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania kompu-
terowego na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie hostingu stron 
internetowych, Utrzymanie witryn internetowych i  hosting online 
obiektów sieciowych na  rzecz osób trzecich, Wynajem przestrzeni 
pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogło-
szeniowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, administracja serwerami 
pocztowymi, administracja serwerów, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, 
Usługi projektowania, Usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania 

(111) 353643 (220) 2022 01 07 (210) 538465
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) VOBe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rudna Mała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIFORO
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 25, 05 05 20, 05 05 21
(510), (511) 8 Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt 

(111) 353644 (220) 2021 09 17 (210) 534086
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) PaRaMeDICa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 29 01 13, 01 15 17, 26 13 25, 24 17 05
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne 
do  pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na  nośni-
kach komputerowych, nagrania multimedialne, Płyty [nagrania 
dźwiękowe], nagrania wideo, dźwiękowe, nośniki elektroniczne, 
optyczne i  magnetyczne wstępnie nagrane, Programy kompute-
rowe, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje 
mobilne, aplikacje do  pobrania, aplikacje mobilne, Czytniki treści 
cyfrowych, Czytniki publikacji elektronicznych, Oprogramowanie 
zapisane na  magnetycznych nośnikach lub ładowalne z  odległych 
sieci komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do urządzeń 
medycznych, Oprogramowanie do  przewidywania, informowania, 
leczenia i podtrzymywania funkcji życiowych ludzi, 16 Książki, książki 
edukacyjne, Publikacje, gazety, Czasopisma, Instrukcje, Drukowane 
materiały szkoleniowe, Drukowane materiały instruktażowe, Biule-
tyny, Kalendarze, Terminarze, Materiały drukowane, 35 Zgrupowa-
nie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy 
oglądać i  kupować je  w  hurtowniach, sklepach detalicznych, skle-
pach internetowych, oraz na stronie internetowej wyspecjalizowanej 
w  sprzedaży sprzętu medycznego i  do  ratownictwa medycznego, 
takiego jak sprzęt do transportu specjalistycznego, sprzęt do trans-
portu osób niepełnosprawnych, artykuły ortopedyczne, defibrylato-
ry, respiratory, sprzęt monitorujący pacjenta, sprzęt diagnostyczny, 
sprzęt do  tlenoterapii, oprogramowanie medyczne, specjalistyczny 
sprzęt ratowniczy, artykuły do  ochrony termicznej, walizki, torby, 
plecaki, manekiny, urządzenia treningowe i  dydaktyczne, sprzęt 
wyposażenia oddziałów szpitalnych, zestawy medyczne, wózki me-
dyczne, pozostały sprzęt medyczny i akcesoria, Promocja sprzedaży, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów i  usług 
poprzez sponsorowanie, Promowanie towarów i  usług osób trze-
cich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie sprze-
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, Doradztwo w  zakresie organizowania i  zarządzania 
działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie i  uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, w tym druków, prospektów i broszur, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Organizowanie targów i  wystaw, 
Promocja targów do celów handlowych, 37 naprawa i konserwacja 
sprzętu medycznego, Konserwacja i naprawa aparatury medycznej, 
41 Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, Redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych nie  do  pobrania, Publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, 
Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawni-
cze za  pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Wydawanie 
audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wy-
dawanie czasopism i  książek w  postaci elektronicznej, Wydawanie 
gazet, Wydawanie katalogów, Redagowanie tekstów (innych niż tek-
sty reklamowe), Korekta rękopisów, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, Produkcja radiowa, filmowa, Produkcja nagrań muzycz-
nych, dźwiękowych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyj-
nych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
Organizowanie szkoleń, wykładów, seminariów, webinarów, Organi-
zowanie sympozjów edukacyjnych i naukowych, Organizowanie im-
prez edukacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów 
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(111) 353645 (220) 2021 11 22 (210) 536749
(151) 2022 04 26 (441) 2021 12 20
(732) RegaIn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wejherowo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RegaIn
(510), (511) 7 Maszyny do  recyklingu, granulatory do  recyklingu 
nadlewów, Urządzenia rozdrabniające do  recyklingu [maszyny], 
Rozdrabniarki odpadów, Urządzenia do ubijania odpadów, Maszyny 
do rozdrabniania odpadów, Maszyny do ekstrakcji odpadów, Maszy-
ny do usuwania odpadów, Maszyny do usuwania ciekłych odpadów, 
Prasy do  belowania odpadów [maszyny], Maszyny do  transportu 
materiałów odpadowych, Urządzenia do  ubijania i  prasowania od-
padów [elektryczne urządzenia do usuwania odpadów], Separatory 
[maszyny], Separatory cyklonowe, Separatory odśrodkowe, Sepa-
ratory sitowe wibracyjne [maszyny], Separatory do  oddzielania ciał 
stałych od cieczy, 40 Obróbka [recykling] odpadów, Obróbka chemi-
kaliów [recykling], Recykling i uzdatnianie odpadów, Usługi informa-
cyjne, doradcze i  konsultacyjne związane z  recyklingiem odpadów 
i  śmieci, Obróbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów 
przemysłowych, Odpadki i  odpady (Recykling-), Przetwarzanie od-
padów, Obróbka odpadów toksycznych, Obróbka odpadów che-
micznych, Unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], Obróbka 
odpadów poprzez elektrolizę, Wynajem urządzeń do  zagęszczania 
odpadów, Pozyskiwanie składników z  pozostałości odpadów, Do-
radztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Obróbka mate-
riałów uzyskanych z  odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], 
Udzielanie informacji związanych z  wynajmem maszyn i  urządzeń 
do zagęszczania odpadów, 42 Prace badawczo-rozwojowe w zakre-
sie produktów, Usługi naukowe, Badania naukowe, Doradztwo na-
ukowe, Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych 

(111) 353646 (220) 2021 12 08 (210) 537425
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) MaKnITT-TUR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wiele (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMaKI KaSZUB
(540) 

(531) 27 05 01, 06 03 01, 05 01 07, 05 01 16
(510), (511) 29 nabiał i  substytuty nabiału, Mięso i  wyroby mięsne, 
Oleje i  tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, 
nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje i tłuszcze, gotowe 
dania z  mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki goto-
wane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe po-
siłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe 
posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające 
się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie 
z  substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z  ryb, 
gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, Zupy, Bulion wołowy, 
Buliony, Warzywa gotowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Wa-
rzywa fermentowane, Warzywa konserwowane, Warzywa maryno-
wane, Warzywa obrane ze skórki, Warzywa przetworzone, Warzywa 
w  słoikach, Dżemy, Przetwory owocowe [dżemy], galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, Owoce konserwowane, Owo-
ce konserwowane w słoikach, Kiszone warzywa [kimchi], Pikle, Pasty 
do  smarowania na  bazie warzyw, Potrawy z  ryb do  spożycia przez 
ludzi, Żywność przygotowywana z  ryb, Konserwy rybne, Produkty 
serowarskie, Ryby, gotowane ryby, Ryby przetworzone, Ryby w sło-
ikach, Ryby wędzone, galarety mięsne, Mięso konserwowane, Mięso 
w  puszce [konserwy], Przyrządzone mięso konserwowe w  puszce, 
gotowe dania składające się głównie z mięsa, Smalec, Pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec) 

(111) 353647 (220) 2021 12 22 (210) 538013
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 31
(732) CDD legal CeTeRa DZIeWOŃSKI DOMagała KanCelaRIa 
RaDCÓW PRaWnyCh SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CDD legal
(540) 

(591) morski, czarny
(531) 26 02 07, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo dotyczące własności prze-
mysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opo-
datkowania, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia 
przetargowe, Doradztwo prawne związane z prawami własności inte-
lektualnej, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieru-
chomości, Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, rozryw-
ką telewizyjną i sportami, Doradztwo prawne związane z mapowaniem 
patentów, Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, Do-
radztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie aspektów praw-
nych franszyzy, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
prawami autorskimi, Doradztwo związane z  licencjonowaniem opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo związane z ochroną znaków 
towarowych, Doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, 
Doradztwo związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane 
z  ochroną oznaczeń geograficznych, Doradztwo związane z  ochroną 
nowych odmian roślin, Doradztwo związane z ochroną patentową, Do-
radztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo zwią-
zane z rejestracją nazw domen, Doradztwo związane z zarządzaniem 
własnością intelektualną i prawami autorskimi, Dostarczanie informacji 
prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie praw do własności 
intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, Fachowe 
usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Kompilacja 
informacji prawnych, Konsultacje w  zakresie zgodności z  przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, Ochrona praw autorskich, Ochrona wła-
sności intelektualnej, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady 
prawne i zastępstwo procesowe, Profesjonalne usługi doradcze zwią-
zane z  naruszeniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane 
z  licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące zagadnień prawnych, Udzielanie informacji dotyczących 
usług prawnych, Udzielanie informacji związanej ze  sprawami praw-
nymi, Udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami 
człowieka, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi adwo-
kackie, Usługi adwokatów, Usługi alternatywnego rozwiązywania spo-
rów, Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi 
doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi 
doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z prawami kon-
sumenta [doradztwo prawne], Usługi doradcze związane z prawami au-
torskimi, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usłu-
gi informacyjne w zakresie praw konsumenta, Usługi prawne dotyczące 
licencji, Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, 
Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne 
dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne dotyczące 
testamentów, Usługi prawne świadczone w  związku z  procesami są-
dowymi, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne w za-
kresie mediacji, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, 
Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecz-
nych, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi 
prawne], Usługi w  zakresie doradztwa prawnego, Usługi w  zakresie 
pomocy prawnej, Usługi w  zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi w zakresie sporów 
sądowych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego 
w sporach sądowych, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własno-
ści [usługi prawne], Usługi związane z ochroną własności przemysłowej, 
Usługi związane z własnością intelektualną 
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(111) 353648 (220) 2021 12 22 (210) 538015
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) allIUM PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Tarnów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) allIUM PhaRMa
(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Białkowe suplementy 
diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety do użytku die-
tetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy 
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy 
diety ze  sproszkowanym białkiem, Suplementy diety zawierające 
pyłek sosnowy, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, Suplementy diety sporządzone głównie z  minera-
łów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy 
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety dla osób 
ze  specjalistycznymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suple-
menty diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Zioła lecznicze, Olejek migdałowy do  celów farmaceutycznych, 
Olejek z  kopru do  celów leczniczych, Olejek z  wiesiołka do  użytku 
medycznego, Suplementy żywnościowe, Żywność dla diabetyków, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Mieszanki do picia będące su-
plementami diety, Mieszanki do picia w proszku będące suplementa-
mi diety, Zdrowotne suplementy diety, Tabletki witaminowe, Błonnik 
pokarmowy, kapsułki witaminowe, 29 Oleje zimno-tłoczone, Oleje 
organiczne, Pestki, Suszone owoce, Oleje jadalne z ryb [inne niż tran], 
Produkty wegetariańskie takie jak: mieszanki białkowe, koncentraty 
białka serwatkowego, 30 Zioła przetworzone, Zioła suszone, Zioła 
do celów spożywczych, esencje herbaciane, esencje do gotowania, 
Mąki i skrobie BIO, makarony BIO, naturalne produkty żywnościowe 
takie jak: miody, słody, melasy, syropy smakowe, bakalie, produkty 
pszczele, bezglutenowe przekąski zbożowe, bezglutenowe mąki 
i kasze, Produkty wegetariańskie takie jak: wysokobiałkowe batoniki 
i ciasteczka, 31 nieprzetworzone zioła, Zioła świeże, Świeże zioła or-
ganiczne, Zioła jednorodne i mieszane, nasiona, Ziarna naturalne, 35 
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące żywność ekologicz-
ną, naturalną, produkty farmaceutyczne i  suplementy diety, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Sprzedaż hurtowa 
lub detaliczna środków farmaceutycznych, Sprzedaż hurtowa lub de-
taliczna zdrowej żywności 

(111) 353649 (220) 2021 12 22 (210) 538023
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) KOłODZIeJ gRZegORZ WellgReenS, Bartoszowiny (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lord Frank
(510), (511) 30 Sól, przyprawy i  dodatki smakowe, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiast-
ki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, lody, lody spożywcze, Jogurt 
mrożony [lody spożywcze], Sorbety [lody], Pizze mrożone, lizaki mro-
żone, Ciasta mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone wyroby 
piekarnicze, Mrożone ciasta i torty jogurtowe, Mrożone napoje [frap-
pe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone posiłki składające 
się głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, 
Mrożone produkty z  ciasta nadziewane mięsem, Mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, Kawa, Kawa mrożona, napoje na ba-
zie kawy, herbata, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, napoje 
na  bazie czekolady, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciasta, 
Słodycze, Batony zbożowe i  energetyczne, Chleb, Cukierki, batony 
i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Dania 
gotowe suche lub w  płynie, zawierające głównie ryż, gotowe dania 
z ryżu, Dania na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, goto-
we potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ma-
karon, gotowe przekąski na bazie zbóż, Kanapki, naleśniki, Pizza, Sushi, 
Krakersy, Knedle, Produkty zbożowe, Słodycze [cukierki], Owocowe 
(galaretki-) [słodycze], Słodycze bez cukru, Słodycze nielecznicze, Sło-
dycze owocowe, 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci 

Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restaura-
cji mięs i wędlin, ryb, owoców morza i mięczaków [nieżywe], nabiału 
i substytutów nabiału, jaj ptasich i produktów z  jaj, olejów i tłuszczy 
jadalnych, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów (w tym orze-
chów i nasion roślin strączkowych), zup i wywarów, ekstraktów mię-
snych, naturalnych i  sztucznych osłonek do kiełbas, przetworzonych 
owadów i larw, kiełbas, wyrobów z mięsa, wyrobów garmażeryjnych 
na  bazie mięsa, wyrobów na  bazie mięsa, wyrobów wędliniarskich, 
pasztetów, słonin, wędzonek, podrobów, wyrobów podrobowych, 
konserw, flaków, galaretek, zup, rosołów, filetów rybnych, krokietów, 
past rybnych do kanapek, past rybnych, konserw mięsnych i rybnych, 
Sprzedaż za  pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów 
detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji dań gotowych 
do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału, ryb, warzyw, 
jarzyn, owoców, przypraw, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewi-
zji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni 
i restauracji sałatek warzywnych, jarzynowych, owocowych i rybnych, 
Sprzedaż za  pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów 
detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji dań gotowych 
i wytrawnych przekąsek na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, Sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych 
i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji potraw na bazie makaronu, 
ryżu i zbóż, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, 
sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji kraker-
sów, klusek, knedli, naleśników, ciast i ciastek, słodyczy, słodyczy bez 
cukru, słodyczy nieleczniczych, słodyczy owocowych, galaretek owo-
cowych, kanapek i pizzy, sajgonek i sajgonek z wodorostów, bułeczek 
gotowanych na parze, potraw z tortilli, sushi, soli, przypraw i dodatków 
smakowych, wypieków, wyrobów cukierniczych, czekolad i deserów, 
cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzienia, pro-
duktów pszczelich, lodów, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów 
i sorbetów, kawy, herbat, kakao i namiastek tych towarów, ziaren prze-
tworzonych, skrobi, wyrobów z tych towarów, preparatów do piecze-
nia i drożdży, lizaków mrożonych, ciast mrożonych, wyrobów cukier-
niczych mrożonych, mrożonych wyrobów piekarniczych, mrożonych 
ciast i tortów jogurtowych, mrożonych napojów [frappe], mrożonych 
mlecznych wyrobów cukierniczych, mrożonych posiłków składają-
cych się głównie z  ryżu, mrożonych posiłków składających się głów-
nie z makaronu, mrożonych produktów z ciast nadziewanych mięsem, 
mrożonych produktów z ciast nadziewanych warzywami, kawy mro-
żonej, napojów na bazie kawy, herbat mrożonych, napojów na bazie 
herbaty, napojów na  bazie czekolady, wyrobów cukierniczych, wy-
robów piekarniczych,   chleba, dań gotowych do  spożycia, Sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych 
i  hurtowych, barów, kawiarni i  restauracji oraz na  zamówienie goto-
wych do spożycia gotowych dań, Sprzedaż za pośrednictwem radia, 
telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i  hurtowych, barów, 
kawiarni i restauracji oraz na zamówienie gotowych do spożycia dań 
o  określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi lub utrzymania 
sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia, Reklamy radiowe 
i  telewizyjne, Reklamy za  pośrednictwem mediów elektronicznych, 
zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materia-
łów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur) 

(111) 353650 (220) 2021 05 17 (210) 538050
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) CenTRalny PORT KOMUnIKaCyJny  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CPK
(510), (511) 16 Publikacje, gazety, Czasopisma, Druki, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektury, Czaso-
pisma dla pasażerów linii lotniczych, Czasopisma dla pasażerów kolei, 
18 Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych 
klasach, Walizy i torby podróżne, Parasolki i parasole przeciwsłonecz-
ne, 21 Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 25 Odzież, Obuwie, 
nakrycia głowy, 28 gry i  zabawki, artykuły sportowe i  gimnastycz-
ne, 35 Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, 
37 Usługi budowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lot-
nisk, Zarządzanie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarzą-
dzanie projektami na  miejscu inwestycji w  zakresie budowy obiek-
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tów lotniskowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów 
kolejowych, dworców kolejowych i  stacji kolejowych, Zarządzanie 
projektami na  miejscu inwestycji w  zakresie budowy infrastruktury 
kolejowej, Zarządzanie projektami na  miejscu inwestycji w  zakresie 
budowy dworców i stacji kolejowych, nadzór budowlany, Usługi w za-
kresie organizowania i prowadzenia projektów budowlanych, 41 Usłu-
gi edukacyjne, Usługi rozrywkowe, Usługi sportowe, Organizowanie 
imprez rozrywkowych, Organizowanie pokazów lotniczych, Rozrywka 
w  formie pokazów lotniczych, Organizowanie i  prowadzenie wido-
wisk lotniczych, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, w  tym on-line, 
42 Planowanie i projektowanie obiektów budowlanych i infrastruktu-
ry, Planowanie i projektowanie lotnisk i infrastruktury lotniczej, Plano-
wanie i projektowanie dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury 
kolejowej, Projektowanie analiz wykonalności w  zakresie projektów, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Projekto-
wanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia 
w  żywność i  napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży żywności 
i napojów, Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastronomiczne 
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastronomiczne świadczo-
ne w  pociągach, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakre-
sie dostarczania żywności i  napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, 
Usługi biur zakwaterowania, Organizowanie zakwaterowania tymcza-
sowego, Zapewnianie zakwaterowania w  hotelach, Organizowanie 
zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja 
zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie obiektów na  imprezy 
i tymczasowych biur, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie zakwaterowania tymczasowego 

(111) 353651 (220) 2022 01 05 (210) 538424
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 31
(732) SThneW SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) yxes 
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, 35 Usługi reklamowe i  marketingo-
we, agencje modelek, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowe-
go w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług 

(111) 353652 (220) 2022 01 11 (210) 538536
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) BIURO RaChUnKOWe IMPaSJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Książenice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) IMPaSJa
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo 
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo 
z zakresu księgowości, Księgowanie kosztów, Księgowość, Księgowość 
administracyjna, Księgowość i  prowadzenie ksiąg, Księgowość i  ra-
chunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Rachunko-
wość, w  szczególności księgowość, Skomputeryzowana księgowość, 
Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo i informa-
cja dotycząca rachunkowości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunko-
wości, Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, 
Doradztwo w  zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Planowanie 
podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie wymiaru podatku 
[rachunki], Rachunkowość, Rachunkowość komputerowa, Rachunko-
wość na  rzecz osób trzecich, Rachunkowość w  zakresie zarządzania 
kosztami, Skomputeryzowana rachunkowość, Skomputeryzowane 
prowadzenie rachunkowości, Skomputeryzowane ustalanie wysoko-
ści podatku [rachunkowość], Udostępnianie informacji dotyczących 
kont [rachunkowość], Usługi doradcze dotyczące rachunkowości 
handlowej, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, 
Wystawianie rachunków, Zarządzanie rachunkami firm, Zarządzanie 
rachunkowością, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz 
dla przedsiębiorstw, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Pomoc 
w  sporządzaniu listy płac, Komputerowe sporządzanie listy płac, 
Przygotowanie listy płac, Sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], 
Sporządzanie listy płac, Usługi doradcze w zakresie sporządzania listy 
płac, Usługi w zakresie sporządzania listy płac 

(111) 353653 (220) 2022 01 11 (210) 538541
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) SZaJeK leIlanI, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ManIFeSTaCJa MaRZeŃ
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Utrwalone na  nośnikach in-
formacje i  dane, 41 Usługi edukacyjne, Trening medytacji, Pisanie 
i  publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Doradztwo w  zakresie szkoleń, 
Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe i coaching, Informa-
cje dotyczące kariery zawodowej i  usługi doradztwa zawodowego 
(doradztwo edukacyjne i  szkoleniowe), Kursy instruktażowe, Kursy 
samoświadomości [szkolenia], Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, Organizacja i  przeprowadzanie warsztatów 
i seminariów w zakresie samoświadomości, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Szkolenia biznesowe, Trening jogi, 
Trening rozwoju osobistego, Usługi edukacyjne dotyczące informa-
tyki kwantowej, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, Usługi edukacyj-
ne w zakresie rozwoju duchowego, 44 Usługi w zakresie medytacji, 
Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo dietetyczne, 
Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi doradcze i  konsultacyjne 
w zakresie odżywiania, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
w  zakresie zdrowia psychicznego, higiena i  pielęgnacja urody dla 
ludzi, 45 Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, Men-
torstwo [duchowe] 

(111) 353654 (220) 2022 01 12 (210) 538627
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) IWanOWSKI WOJCIeCh aQaSPa, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPOOl
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 6 Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 7 Maszyny 
czyszczące do  basenów, automatyczne urządzenia do  czyszczenia 
basenów, Pompy elektryczne do basenów pływackich, Pompy wod-
ne do basenów pływackich, Pompy basenowe do wytwarzania prze-
ciwprądu, elektryczne pompy wodne do  basenów pływackich, 11 
Filtry do basenów, Instalacje do podgrzewania basenów, Urządzenia 
podgrzewające do  basenów, Urządzenia do  chlorowania basenów, 
Kotły gazowe do  ogrzewania basenów, Instalacje oświetleniowe 
do basenów zamontowane pod wodą, Baseny termalne, Spa [base-
ny podgrzewane], Filtry do użytku w basenach, 19 Pływackie baseny 
[konstrukcje niemetalowe], 37 Budowa basenów, Usługi czyszczenia 
basenów, nakładanie powłok na baseny pływackie, 42 Projektowa-
nie basenów, Projektowanie konstrukcji 

(111) 353655 (220) 2022 01 04 (210) 538381
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) laVInIa XXXVII SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elementia
(540) 

(591) błękitny, granatowy, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 04 01, 26 04 09
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(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą 

(111) 353656 (220) 2022 01 05 (210) 538427
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) BOBUla STanISłaW, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) era edukacji Stanisław Bobula
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi edukacyjne 
i  instruktażowe, Trening rozwoju osobistego, Kursy w  zakresie roz-
woju osobistego, Organizowanie warsztatów, Usługi organizowania 
i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Warsztaty w celach szko-
leniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych 

(111) 353657 (220) 2022 01 06 (210) 538447
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) PaSZCZa STanISłaW PaSlanD, Wieliszew (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) oio
(510), (511) 9 Komputery, Tablety 

(111) 353658 (220) 2022 01 12 (210) 538603
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) PyRKOSZ WITOlD MOŻlIWOŚCI, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) akademia Pan Kobido
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w za-
kresie pielęgnacji urody, 44 Masaż tkanek głębokich, Masaże, Masaż 

(111) 353659 (220) 2022 01 12 (210) 538618
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) KOChaM TO DBaM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kochamtodbam
(540) 

(591) różowy, niebieski, zielony
(531) 02 09 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, 36 Usługi agencji ubez-
pieczeniowej 

(111) 353660 (220) 2022 01 12 (210) 538619
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) SalIJ-KaCZKOWSKa anna, głogów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOlna agenCJa UBeZPIeCZenIOWa
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26 11 13, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 13
(510), (511) 36 Usługi agencji ubezpieczeniowej, Ubezpieczenia 

(111) 353661 (220) 2022 01 12 (210) 538590
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) SłOWIŃSKI anDRZeJ, Warta Bolesławiecka (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aSaP RaCe Pl
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 02, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 19, 
24 17 01, 24 17 02, 24 07 01, 24 07 23, 26 04 01, 26 04 04, 26 04 09
(510), (511) 41 Szkolenie z  prowadzenia pojazdów wyścigowych, 
Rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, Usługi informacyj-
ne dotyczące wyścigów, nauczanie i  szkolenia, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie e-sportu, Organizowanie 
zawodów e-sportowych 

(111) 353662 (220) 2022 01 03 (210) 538410
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) STOWaRZySZenIe naUKOWe COllegIUM InVISIBIle, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) collegium invisibile
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 04, 26 01 16, 26 13 25
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, do celów dydaktycz-
nych, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompak-
towe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, Programy komputero-
we, 16 Papier i  karton, Druki, Materiały introligatorskie, Fotografie, 
Materiały biurowe, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, Książki, 
czasopisma, broszury, publikacje drukowane inne niż reklamowe, 35 
akcje o charakterze promocyjnym, Wspieranie i promowanie działal-
ności na rzecz dobra publicznego, w tym w zakresie edukacji, oświa-
ty, wychowania, nauki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, 
ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego oraz organizacji 
wolontariatu, Usługi pomocy i  doradztwa w  zakresie prowadzenia 
i organizacji działalności gospodarczej w powyższym zakresie, 41 Or-
ganizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych na  rzecz 
wspierania rozwoju intelektualnego i  społecznego wyróżniających 
się polskich studentów i studentek, doktorantów i doktorantek, re-
krutacja tych studentów i naukowców, Usługi w zakresie działalności 
oświatowej, dydaktycznej, Usługi w zakresie działalności kulturalnej, 
w tym organizowanie i prowadzenie koncertów, widowisk, spektakli, 
przedstawień teatralnych, balów, przyjęć, wykładów i innych imprez 
artystycznych, Usługi muzeów i bibliotek oraz innych placówek upo-
wszechniania kultury, Publikowanie, w tym publikacja elektroniczna 
i on-line książek, periodyków oraz tekstów naukowych i dydaktycz-
nych, Organizowanie, kongresów, seminariów, konferencji, sympo-
zjów, porady w zakresie edukacji lub kształcenia 

(111) 353663 (220) 2022 01 03 (210) 538412
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
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(732) FIlaK-RaDeJ MagDalena  
PReSTOn SChOOl & PUBlIShIng, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P Preston Pubilshing
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, 
Książki dla dzieci, Podręczniki [książki], Książki do rysowania, Książki 
do malowania, Książki do dyktand, Książki z obrazkami, Książki z opo-
wiadaniami, Książki do  podpisu, Książki niebeletrystyczne, Książki 
beletrystyczne, Ochronne okładki na książki, Książki z zadaniami dla 
dzieci, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papiero-
we, Książki dla dzieci z  elementem audio, Podręczniki, Podręczniki 
edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do  nauki, Podręczniki kom-
puterowe, Poradniki [podręczniki], Podręczniki instruktażowe, Pod-
ręczniki instruktażowe do  celów nauczania, Publikacje edukacyjne, 
Drukowane materiały edukacyjne, Materiały edukacyjne i  instrukta-
żowe, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały dru-
kowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Modele 
trójwymiarowe do  celów edukacyjnych, Zeszyty ćwiczeń, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, Ma-
teriały drukowane do celów instruktażowych, Drukowane instrukcje 
dotyczące metod nauczania, artykuły piśmiennicze, artykuły biuro-
we, artykuły do pisania i stemplowania, 35 Załatwianie prenumeraty 
książek, recenzji, gazet lub komiksów, Usługi klubów książki prowa-
dzących sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi reklamowe zwią-
zane z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z  następującymi towarami:Książki, Książki edukacyjne, Książki infor-
macyjne, Książki dla dzieci, Podręczniki [książki], Książki do lasowania, 
Książki do malowania, Książki do dyktand, Książki z obrazkami, Książ-
ki z  opowiadaniami, Książki do  podpisu, Książki niebeletrystyczne, 
Książki beletrystyczne, Ochronne okładki na  książki, Książki z  zada-
niami dla dzieci, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, Książki dla dzieci z  elementem audio, Podręczniki, Pod-
ręczniki edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Podręczniki 
komputerowe, Poradniki [podręczniki], Podręczniki instruktażowe, 
Podręczniki instruktażowe do celów nauczania, Publikacje edukacyj-
ne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruk-
tażowe, Materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Mo-
dele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, Zeszyty ćwiczeń, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Materiały drukowane do celów instruktażowych, Drukowane instruk-
cje dotyczące metod nauczania, artykuły piśmiennicze, artykuły biu-
rowe, artykuły do pisania i stemplowania, e-booki 

(111) 353664 (220) 2022 01 04 (210) 538454
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 31
(732) nIeWĘgłOWSKI JaCeK, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) good luck Club fitness & medical training
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 02 05, 26 02 12, 26 11 12, 26 11 06, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Prowadzenie zajęć fitness, Wypoży-
czanie sprzętu sportowego[z  wyjątkiem pojazdów], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], 
Usługi trenerskie, Prowadzenie siłowni i  klubów fitness, 44 Usługi 
saun, Masaż 

(111) 353665 (220) 2022 01 04 (210) 538455
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 31
(732) nIeWĘgłOWSKI JaCeK, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOOD lIFe ClInIC
(540) 

(591) granatowy, szary
(531) 26 02 05, 26 02 12, 26 11 06, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 44 Ośrodki Zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Usługi 
sanatoriów, Szpitale, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi kli-
nik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medyczne, 
Masaż  

(111) 353666 (220) 2022 01 07 (210) 538503
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) KOlIPa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lanobella
(510), (511) 3 Balsam po goleniu, Balsamy dla niemowląt (nieleczni-
cze), Balsam do ciała, nielecznicze balsamy do stóp, Balsamy do rąk 
(nielecznicze), Balsamy do ust, Krem do rąk, Kremy do ciała, Kremy dla 
niemowląt [nielecznicze], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy 
ochronne, Kremy ochronne na wargi, Kremy ochronne na uszy, Kremy 
po goleniu, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kosmetyki do pielęgnacji 
urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do ust, Kosmetyki 
do użytku osobistego, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, 
Kosmetyki w postaci różu, 35 Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurto-
wa, sprzedaż w systemie online, import, eksport: Balsamów po go-
leniu, Balsamów dla niemowląt, nieleczniczych balsamów do ciała, 
nieleczniczych balsamów do stóp, Balsamów do rąk (nielecznicze), 
Balsamów do  ust, Kremów do  rąk, Kremów do  ciała, Kremów dla 
niemowląt [nielecznicze], Kremów do twarzy i ciała [kosmetyki], Kre-
mów ochronnych, Kremów po goleniu, Kremów przeciwzmarszczko-
wych, Kosmetyków do pielęgnacji urody, Kosmetyków do pielęgna-
cji skóry, Kosmetyków do  ust, Kosmetyków do  użytku osobistego, 
Kosmetyków naturalnych, Kosmetyków nieleczniczych, Kosmetyków 
w  postaci różu, Biznesowe usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo i  pomoc w  zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego i  organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo biznesowe, 
Konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, Konsultacje i pomoc w za-
kresie marketingu i promocji, Planowanie strategii marketingowych, 
Reklama i marketing, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie 
działalności marketingowej 

(111) 353667 (220) 2022 01 07 (210) 538540
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) DUB TOMaSZ PRZeDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCyJnO hanDlOWO USłUgOWe Rena, niegowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FanelhORn
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 26 03 02, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Doradztwo w  zakresie szkoleń, Doradztwo w  zakresie 
szkoleń biznesowych, Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne, 
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Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w  dziedzinie zarządzania, Kur-
sy szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie roz-
woju osobistego, nauczanie i  szkolenia, Opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organiza-
cja i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organi-
zacja seminariów, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie 
i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i  prowadza-
nie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów i  sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i  warsztatów [szkolenia], Organizowanie i  prowadzenie 
wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wy-
kładów w celach edukacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, 
Organizowanie zjazdów w  celach biznesowych, Organizowanie zjaz-
dów w celach edukacyjnych, Prowadzenie kursów dotyczących zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych 
z  zakresu biznesu, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie 
kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów, seminariów i  warsz-
tatów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie wycieczek 
do  celów szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i  książek, Publikowanie 
książek i  czasopism elektronicznych on-line, Seminaria edukacyjne, 
Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia w  dziedzinie biznesu, Udo-
stępnianie informacji o  nauczaniu on-line, Udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi 
edukacji biznesowej, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi w zakresie publikowania 
on-line, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów szko-
leniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania 
biznesowego, Zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, Zapewnia-
nie szkoleń on-line, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, 
audio i rozrywki multimedialnej, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, 
Usługi trenerów osobistych, Publikowanie tekstów, elektroniczna publi-
kacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Coaching 
w zakresie życia osobistego [life coaching], Tworzenie podcastów, Usłu-
gi edukacyjne związane ze  szkoleniem sprzedażowym, Usługi w  za-
kresie wykładów związane z  umiejętnościami sprzedażowymi, Kursy 
szkoleniowe związane z obsługą klienta, Szkolenie z zakresu sprzedaży, 
Usługi szkoleniowe w  zakresie sprzedaży, Usługi szkolenia personelu 
działu sprzedaży, Doradztwo zawodowe i coaching 

(111) 353668 (220) 2022 01 05 (210) 538425
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) SThneW SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yxes 
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 01 01, 27 05 01
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, 35 Usługi reklamowe i  marketingo-
we, agencje modelek, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowe-
go w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług 

(111) 353669 (220) 2022 01 09 (210) 538480
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) TaX360 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaX360
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 05 01, 27 07 01, 26 11 02, 26 11 12, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi księgowe na  potrzeby fuzji i  przejęć, Usługi 
księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi księgowe zwią-
zane ze ściąganiem należności 

(111) 353670 (220) 2022 01 10 (210) 538528
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) OleOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Blu
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie 

(111) 353671 (220) 2022 01 10 (210) 538530
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) ReK MIChał FIRMa hanDlOWO-USłUgOWa gReMI, 
gołaszyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) merg
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane ze  sprzedażą odzieży, dodatków odzieżowych, 
akcesoriów odzieżowych, okryć głowy, bielizny, obuwia, biżuterii, 
zegarków, tkanin, torebek, galanterii skórzanej, w tym toreb, pasków, 
portfeli, etui, teczek, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
ze sprzedażą odzieży, dodatków odzieżowych, akcesoriów odzieżo-
wych, okryć głowy, bielizny, obuwia, biżuterii, zegarków, tkanin, tore-
bek, galanterii skórzanej, w tym toreb, pasków, portfeli, etui, teczek, 
Usługi sprzedaży hurtowej związane ze  sprzedażą odzieży, dodat-
ków odzieżowych, akcesoriów odzieżowych, okryć głowy, bielizny, 
obuwia, biżuterii, zegarków, tkanin, torebek, galanterii skórzanej, 
w tym toreb, pasków, portfeli, etui, teczek, Usługi sprzedaży hurto-
wej online związane ze sprzedażą odzieży, dodatków odzieżowych, 
akcesoriów odzieżowych, okryć głowy, bielizny, obuwia, biżuterii, 
zegarków, tkanin, torebek, galanterii skórzanej, w  tym toreb, pa-
sków, portfeli, etui, teczek, administrowanie programami lojalności 
konsumenta, handlowe informacje i  porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Marketing ukierunkowany, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Rozpowszechnianie reklam, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Usługi marketingowe, Marketing internetowy, Promocja 
sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie odzieży 

(111) 353672 (220) 2021 12 23 (210) 538061
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) laCh agaTa DeCOChaTa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Tom horn
(510), (511) 3 Kosmetyki 

(111) 353673 (220) 2021 12 25 (210) 538086
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17



60 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 32/2022

(732) TPI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nIVel
(510), (511) 9 Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, niwelatory, la-
sery do  celów pomiarowych, Teodolity, Dalmierze laserowe, Pozio-
mice [przyrządy do ustalania linii poziomej], Wskaźniki pionu, Taśmy 
miernicze, Drogomierze [hodometry], Czujniki laserowe, Statywy 
[do  urządzeń geodezyjnych], łaty pomiarowe, łaty niwelacyjne 
[przyrządy geodezyjne] 

(111) 353674 (220) 2021 12 25 (210) 538087
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) TPI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nIVel
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 9 Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, niwelatory, la-
sery do  celów pomiarowych, Teodolity, Dalmierze laserowe, Pozio-
mice [przyrządy do ustalania linii poziomej], Wskaźniki pionu, Taśmy 
miernicze, Drogomierze [hodometry], Czujniki laserowe, Statywy 
[do  urządzeń geodezyjnych], łaty pomiarowe, łaty niwelacyjne 
[przyrządy geodezyjne] 

(111) 353675 (220) 2021 12 25 (210) 538088
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) TPI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nIVel
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 9 Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, niwelatory, la-
sery do  celów pomiarowych, Teodolity, Dalmierze laserowe, Pozio-
mice [przyrządy do ustalania linii poziomej], Wskaźniki pionu, Taśmy 
miernicze, Drogomierze [hodometry], Czujniki laserowe, Statywy 
[do  urządzeń geodezyjnych], łaty pomiarowe, łaty niwelacyjne 
[przyrządy geodezyjne] 

(111) 353676 (220) 2021 12 25 (210) 538089
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) aWZ DeWelOPeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nOWy PORT
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 24, 26 11 03, 26 11 07, 26 11 08

(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
analiza marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczą-
ce nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i  komercyjnych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie 
projektów budowlanych, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą me-
diów społecznościowych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i  przetargów publicznych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wynajmowanie powierzchni na  cele reklamowe, Wynajmowanie 
urządzeń i  wyposażenia biurowego, Usługi agencji importowych, 
agencja public relations, Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji 
zakupu, Księgowość, Badania rynku i badania marketingowe, Bada-
nia rynku i  analizy biznesowe, Usługi doradcze w  zakresie admini-
strowania przedsiębiorstwem, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwem i  planowania, administrowanie działalnością 
gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
mieszkaniami, 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Finansowanie 
projektów deweloperskich, Doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości do-
tyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi zarządzania mająt-
kiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dzierżawa budyn-
ków, Dzierżawa biur, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Organizowanie kredytów, Usługi udzielania 
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Powiernictwo nieruchomo-
ści, administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Pobieranie czynszu, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biuro-
wych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Finansowanie konsorcjalne 
nieruchomości, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, 
nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], agencje nieruchomo-
ści, Finansowanie inwestycji budowlanych, Organizowanie wynajmu 
mieszkań, Timesharing nieruchomości, Usługi zarządzania nierucho-
mościami w  systemie timesharingu, Udzielanie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nierucho-
mościami, Wynajem sal wystawowych, Zapewnienie finansowania 
rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, 37 Usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, nadzór bu-
dowlany, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, nadzór 
nad remontami budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budo-
wa nieruchomości [budownictwo], Budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budyn-
ków wielorodzinnych, Budowa fundamentów budynków, Wznosze-
nie budynków i innych konstrukcji, Udzielanie informacji związanych 
ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, Budowa insta-
lacji wodociągowych, Budowa obiektów do  celów rekreacyjnych, 
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Zarządzanie projek-
tem budowy, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Budownictwo 
mieszkaniowe, Konstruowanie budynków mieszkalnych i  handlo-
wych, Usługi tynkowania, 42 Usługi architektoniczne i  planowania 
urbanistycznego, Opracowywanie projektów budowlanych, Opra-
cowywanie projektów technicznych do  projektów budowlanych, 
Planowanie budowy nieruchomości, Usługi w  zakresie planowania 
osiedli mieszkaniowych, Usługi projektowe dotyczące nieruchomo-
ści mieszkalnych, Usługi projektowania architektonicznego, Plano-
wanie i  projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi inżynieryjne 
i w zakresie architektury, Usługi w zakresie architektury i projektowa-
nia wnętrz, Usługi doradcze w  zakresie architektury, Opracowywa-
nie badań technicznych, Pomiary geodezyjne, Pomiary inżynieryjne, 
Pomiary gruntów i  dróg, Pomiary lub badania geologiczne, Usługi 
projektowania wnętrz budynków, Usługi w  zakresie projektowania 
budynków, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Usługi hotelowe, 
Udostępnianie miejsc noclegowych w  hotelach, Kafeterie [bufety], 
Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji hotelowych, 
Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na  zebra-
nia, Usługi w  zakresie wynajmu pokojów, Zapewnianie czasowego 
wynajmu powierzchni biurowej, Usługi agencji wynajmu mieszkań 
[time share], Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie kwater, Udostęp-
nianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń 
na posiedzenia 
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(111) 353677 (220) 2021 12 25 (210) 538090
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) Deyna TOMaSZ, Tczew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mimii
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 01 01, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 28 Baseny do zabawy, Baseny do zabawy wypełnione pi-
łeczkami, Suche baseny do zabawy wykonane z gąbki, Baseny do za-
bawy wykonane z gąbki wypełnione piłeczkami, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży korespondencyjnej i  z  wykorzystaniem telekomunikacji 
następujących towarów: baseny do zabawy, baseny do zabawy wy-
pełnione piłeczkami, suche baseny do  zabawy wykonane z  gąbki, 
baseny do zabawy wykonane z gąbki wypełnione piłeczkami 

(111) 353678 (220) 2021 12 27 (210) 538139
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) DUBIel IWOna, Bestwina (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aInIS
(510), (511) 25 Odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, Deski snowbo-
ardowe, 37 naprawa sprzętu sportowego 

(111) 353679 (220) 2021 12 28 (210) 538187
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) JaBłOŃSKI MaTeUSZ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Choya apartments
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usłu-
gi w zakresie zakwaterowania w hotelach 

(111) 353680 (220) 2021 12 28 (210) 538193
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) FV eneRgIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FV energia
(540) 

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 4 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 37 Instalo-
wanie systemów zasilanych energią słoneczną 

(111) 353681 (220) 2015 08 03 (210) 445484
(151) 2022 05 12 (441) 2015 11 09
(732) COnFROnTeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gliwice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) confronter

(540) 

(591) zielony, szary, biały, srebrny
(531) 05 13 25, 25 01 25, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania mar-
ketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, ceny (usłu-
gi porównywania cen), detaliczny handel (oferowanie w  mediach 
produktów dla handlu detalicznego), doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, edycja tekstów, 
ekonomiczne prognozy, gromadzenia i  wyszukiwania informacji 
o  firmach, informacja handlowa (agencje informacji handlowej), 
konsumenci (handlowe informacje i porady udzielane-) [punkty in-
formacji konsumenckiej], marketing, materiały reklamowe (uaktual-
nianie-), media (prezentowanie produktów w-) dla celów sprzedaży 
detalicznej, obróbka tekstów, ogłoszenia reklamowe (rozpowszech-
nienie ogłoszeń reklamowych), organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowej 
bazy danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich publikowanie tekstów reklamowych, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
systematyzacja danych komputerowej bazy danych, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, usługi porównywania cen, usłu-
gi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo-
wego we  wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy 
(organizacja-) w  celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszu-
kiwanie w  komputerowych bazach danych, zamówienia handlowe 
(zarządzanie w  zakresie-), zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje ba-
dające zdolność kredytową, agencje nieruchomości agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, bankowość 
(oszczędności), doradztwo w  sprawach finansowych, doradztwo 
w  sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy do  celów podatko-
wych, factoring, informacje bankowe, informacje finansowe, infor-
macja o ubezpieczeniach, inwestycje finansowe, inwestycje kapita-
łowe, informacje w sprawach ubezpieczeń, kredyty ratalne, operacje 
bankowe, operacje walutowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, po-
średnictwo w  obrocie nieruchomościami, pożyczki (usługi finanso-
we), sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, ubezpieczenia, 
ubezpieczenia na  życie, ubezpieczenie od  wypadków, ubezpiecze-
nia zdrowotne, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, 
usługi finansowe, usługi w  zakresie kart debetowych, usługi w  za-
kresie kart kredytowych, wymiana walut, wynajmowanie mieszkań, 
zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 38 
agencje informacyjne, agencje prasowe, informacja o telekomunika-
cji, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, poczta 
elektroniczna, połączenie ze  światową siecią komputerową za  po-
średnictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie in-
formacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie 
dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transfer 
strumieniowy danych, udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi poczty głosowej, 
usługi telefoniczne, wypożyczenia urządzeń do przesyłania informa-
cji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, zapewnianie do-
stępu do globalnych sieci komputerowych 

(111) 353682 (220) 2021 12 23 (210) 538054
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) PaZgRaT DOMInIK, Poznań (Pl);
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ROSenBeIgeR aDRIan, Kaźmierz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cocoffee
(540) 

(591) biały
(531) 27 05 01, 29 01 06
(510), (511) 30 napoje kawowe, gotowe napoje kawowe, napoje ka-
wowe z  mlekiem kokosowym, gotowe napoje kawowe z  mlekiem 
kokosowym, napoje kawowe z  wodą kokosową, gotowe napoje 
kawowe z wodą kokosową nielecznicze, 32 napoje na bazie kokosu, 
napoje na  bazie wody kokosowej, napoje bezalkoholowe, napoje 
energetyzujące    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 353683 (220) 2021 12 29 (210) 538233
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) nUTRaMaTIC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nutramatic
(540) 

(591) janoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 03 01 01, 03 01 16
(510), (511) 29 ekstrakty z owoców morza, ekstrakty z ryb, gotowane 
ryby, Konserwowe owoce morza, Konserwowane ryby, Mrożone go-
towane ryby, Mrożone owoce morza, nieżywe mięczaki, Owoce mo-
rza [nieżywe], Produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, 
Przetworzone owoce morza, Ryby, Ryby konserwowane, Ryby mro-
żone, Ryby przetworzone, Ryby wędzone, Ryby marynowane, Ryby 
solone, Ryby suszone, Ryby w puszkach, Ryby w słoikach, Ryby, owo-
ce morza i mięczaki, nieżywe, 31 Małże żywe, Owoce morza (żywe), 
Ryby akwariowe, Ryby żywe, Ryby żywe [nie do żywności], Skorupia-
ki [żywe], Skorupiaki, żywe, Żywe ryby do celów spożywczych, Żywe 
ryby do spożycia przez ludzi, Żywe ryby, inne niż do spożycia przez 
ludzi, 35 Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo-
darczą i marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, Dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, 
Usługi reklamowe i  promocyjne, Usługi reklamowe i  promocyjne 
w zakresie sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owo-
cami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rybami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  rybami, Usługi handlu detalicznego w  za-
kresie żywności, 36 administrowanie finansami, administrowanie 
nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa 
w  handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, Dokonywanie transakcji finansowych, Doradztwo kredy-
towe, Doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo 
w  zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
Działalność finansowa, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierża-
wa i  wynajem pomieszczeń handlowych, Finansowanie inwestycji 
budowlanych, nabywanie gruntów przeznaczonych do  dzierżawy, 
nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania w za-
kresie operacji budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu 

nieruchomości, Organizowanie kredytów, Organizowanie ograni-
czonej własności nieruchomości, Organizowanie wynajmu miesz-
kań, Planowanie finansów w  zakresie nieruchomości, Planowanie 
i  zarządzanie finansowe, Pobieranie czynszów, Pobieranie czynszu, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Pozyskiwanie kapitału 
finansowego, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, 
Transakcje finansowe, Udostępnianie pożyczek i  kredytów, Udzie-
lanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za  pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji 
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nie-
ruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agen-
cji nieruchomości przy zakupie i  wynajmie przedsiębiorstw, Usługi 
agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
agencji w  zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze 
dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wy-
ceny nieruchomości, Usługi doradztwa związane z kredytem, Usługi 
finansowe, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, 
Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i  budynków, 
Usługi inwestycyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, Usłu-
gi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi to-
warzystw budowlanych, Usługi w zakresie porozumień dotyczących 
nieruchomości [usługi finansowe], Usługi w  zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami, Usługi zarządzania finansami świadczone za pośred-
nictwem Internetu, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościa-
mi, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji 
w  zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlo-
wych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów 
budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn-
kami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z  lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane z oszczędno-
ściami i pożyczkami, Usługi związane ze współwłasnością nierucho-
mości, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], 
Wycena i  zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i  majątku, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, 
Zarządzanie budynkami, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finan-
sami dla firm, Zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budyn-
ków, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie 
finansowe rachunkami pieniężnymi, Zarządzanie finansowe za  po-
średnictwem Internetu, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokala-
mi niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 39 Dostar-
czanie koszy zawierających żywność i  napoje, Dostawa żywności, 
Dostawa żywności i  napojów przygotowanych do  spożycia, Maga-
zynowanie żywności, Pakowanie żywności, Składowanie zamrożonej 
żywności w  magazynach, Transport żywności, Transport żywności 
w warunkach chłodniczych, Usługi magazynowania żywności mro-
żonej, Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, 40 Konserwowanie 
napojów i  żywności, Konserwowanie żywności, Mielenie żywności, 
Mrożenie żywności, Obróbka żywności gotowanej, Przetwarzanie 
żywności, Przetwarzanie żywności gotowanej, Przetwórstwo ryb, 
Puszkowanie żywności, Rozdrabnianie żywności, Usługi konserwacji 
żywności, Usługi pasteryzacji żywności i  napojów, Wędzenie pro-
duktów żywnościowych, Wędzenie ryb, Wędzenie żywności, Zabiegi 
zabezpieczające żywność przed pleśnią, 44 Usługi hodowli ryb, ho-
dowla zwierząt, Zwierzęta (hodowla-), Doradztwo związane z  ho-
dowlą zwierząt, Usługi hodowli 
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(111) 353684 (220) 2021 10 28 (210) 535933
(151) 2022 05 13 (441) 2022 01 17
(732) haSCO TM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PRegnaVIT FOlIC aCID MaX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, leki, Wyroby medyczne, Su-
plementy diety, Tabletki dla kobiet planujących ciążę, w trakcie ciąży, 
dla kobiet karmiących piersią, Kapsułki dla kobiet planujących ciążę, 
dla kobiet w  ciąży, karmiących piersią, Produkty farmaceutyczne 
z kwasem foliowym 

(111) 353685 (220) 2021 10 29 (210) 535948
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 17
(732) ŻyTKOWICZ IWOna ZaRZĄDCa SUKCeSyJny 
PRZeDSIĘBIORSTWa W SPaDKU ŻeMP PIOTR ŻyTKOWICZ 
W SPaDKU, Piwniczna-Zdrój (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMa ŻeMP
(540) 

(591) czerwony, ciemnoszary, biały
(531) 26 04 01, 26 04 08, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, Materiały meta-
lowe do celów budowlanych, Przenośne metalowe konstrukcje bu-
dowlane, Przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, 
Drobne wyroby metalowe, Pojemniki metalowe do przechowywania 
lub transportu, Kasy pancerne, 19 Materiały, niemetalowe, do użytku 
w budownictwie, Rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budow-
nictwie, asfalt, smoła i bitumy, Budynki przenośne, niemetalowe, Po-
mniki niemetalowe 

(111) 353686 (220) 2021 11 02 (210) 535955
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) SZyMIK ZBIgnIeW, Zbrosławice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) glC
(540) 

(591) ciemnobrązowy, pomarańczowy
(531) 26 03 23, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi rachunkowe, Usługi księgowe, nadzór księgo-
wy, Usługi biegłych rewidentów, Prowadzenie ksiąg, Przygotowywa-
nie zeznań podatkowych, Sporządzanie sprawozdań finansowych, 
Sporządzanie bilansów, Usługi audytorskie, Badanie sprawozdań fi-
nansowych, Doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdań finan-
sowych, Doradztwo w zakresie stosowania systemów rachunkowości, 
Doradztwo podatkowe, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Organiza-
cja księgowości w przedsiębiorstwach, analiza opłacalności przedsię-
wzięć, analiza podatkowa przedsięwzięć, Opracowywanie strategii 
podatkowych i finansowych, Przygotowywanie Business Planów oraz 
projektów inwestycyjnych, Wycena działalności handlowej, Finanso-
we audyty śledcze, Usługi hR, Prowadzenie ewidencji pracowniczej, 
Rozliczenia z  ZUS, Rozliczenia płac, listy płac, Pośrednictwo pracy, 

Doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, Obsługa kadrowa, 
Rekrutacja pracowników, Usługi w  zakresie badania rynku, Badania 
opinii publicznej, Statystyki, Doradztwa w sprawach działalności go-
spodarczej i  handlowej, Zarządzania w  działalności gospodarczej 
i handlowej, ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej, Prognoz 
ekonomicznych, analizy kosztów, administrowania działalności go-
spodarczej i  handlowej, Prace biurowe, Doradztwo biznesowe, Do-
radztwo w  zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi 
reklamowe, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych 
w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, Usługi systematyzacji, Sortowania i kompilacji da-
nych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, 
Tworzenie i zarządzanie bazami danych oraz udostępnianie tych baz 
w  internecie lub poprzez sieć telekomunikacyjną, audyt finansowy, 
audyt przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finansowych, Doradztwo 
związane z audytem, Rachunkowość, księgowość i audyt, audyt dzia-
łalności gospodarczej, audyt skomputeryzowany, Doradztwo księgo-
we w zakresie podatków, Doradztwo księgowe w zakresie sporządza-
nia zeznań podatkowych, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Planowanie 
podatkowe [rachunkowość], Porady związane z przygotowywaniem 
zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podat-
kowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na  rzecz 
przedsiębiorstw, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], 
Przygotowywanie zeznań podatkowych i  doradztwo podatkowe, 
Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 
Usługi konsultingowe w  zakresie księgowości podatkowej, Usługi 
w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Usługi 
wypełniania zeznań podatkowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia kadrami, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, admini-
strowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej świadczone w  celu określenia struktury 
płacy i  stanowisk, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
świadczone w  celu określenia struktury płacy i  stanowisk poprzez 
ocenianie stanowisk, Komputerowe sporządzanie listy płac, Pomoc 
w sporządzaniu listy płac, Przetwarzanie danych z listy płac [dla osób 
trzecich], Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie pakietów pła-
cowych, Sporządzanie listy płac, Sporządzanie listy płac [dla osób 
trzecich], Usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, Usługi 
przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, Usługi w zakresie spo-
rządzania listy płac, Sporządzanie dokumentacji cen transferowych, 
Compliance podatkowy, Doradztwo w zakresie określania prawidło-
wej wysokości podstawy opodatkowania, Doradztwo z zakresie okre-
ślania wysokości zobowiązań podatkowych, Sporządzanie dokumen-
tacji cen transferowych, Sporządzanie polityk cen transferowych, 
Doradztwo podatkowe w zakresie cen transferowych, Przeprowadza-
nie analiz porównawczych, Reprezentowanie podatników w postępo-
waniach w przedmiocie cen transferowych, 36 Doradztwo finansowe 
dotyczące podatków, Doradztwo finansowe dotyczące planowania 
podatków, Doradztwo finansowe w  zakresie podatków, Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo podat-
kowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo podatkowe [nie prowa-
dzenie rachunków], Doradztwo w zakresie podatków dochodowych, 
Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Konsul-
tacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowa-
nie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Oce-
na i  wycena podatkowa, Ocena podatkowa, Planowanie finansów 
w zakresie podatków, Planowanie podatkowe [nie księgowe], Pobie-
ranie podatków od nieruchomości komercyjnych, Usługi podatkowe 
i celne, Usługi realizacji płatności podatków, Usługi związane z podat-
kami [nie  księgowość], Usługi finansowe, Doradztwo i  ekspertyzy 
w sprawach finansowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Informa-
cja i  doradztwo ubezpieczeniowe, Wycena przedsiębiorstw lub po-
szczególnych części jego majątku, Wycena majątku ruchomego i nie-
ruchomego, Szacowanie wartości dla celów fiskalnych, ekspertyzy dla 
celów podatkowych, Wyceny dla celów podatkowych, analizy finan-
sowe, Zarządzanie majątkiem, Zarządzanie oraz administrowanie ma-
jątkiem nieruchomym i ruchomym, Wycena majątku, Wycena nieru-
chomości, Usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, 
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, Doradztwo w za-
kresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, Usługi zwią-
zane z opodatkowaniem płac, 45 audyty zgodności z prawem, audy-
ty zgodności z  przepisami, Usługi prawne, Doradztwo prawne, 
Obsługa prawna firm, Doradztwo z zakresie prawa bilansowego, han-
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dlowego, Podatkowego oraz prawa pracy, analiza prawna przedsię-
wzięć, Pomoc w sporach z organami kontroli skarbowej, Doradztwo 
w zakresie przekształceń majątkowych oraz formalno-prawnych, Re-
prezentacja przed sądami, Urzędami, Obsługa w zakresie fuzji i prze-
jęć, Upadłości i  likwidacji, Badania prawne, Badania w  zakresie wła-
sności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie] w  zakresie informacji 
prawnych, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelek-
tualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, 
Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne 
w  dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w  zakresie odpo-
wiedzi na  ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane 
z  prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane 
z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo w sporach sądo-
wych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo związane 
z osobistymi sprawami prawnymi, Dostarczanie informacji prawnych, 
Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje w  zakresie zgodności 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Mediacja [usługi prawne], 
Mediacje, Ochrona praw autorskich, Ochrona własności intelektual-
nej, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Pośrednic-
two w  procedurach prawnych, Rozstrzyganie spraw spornych, 
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sprawy sporne (Usługi pomocy 
w-), Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, Udzielanie opinii praw-
nych przez ekspertów, Udzielanie informacji sądowych, Udzielanie 
informacji dotyczących usług prawnych, Usługi asystentów praw-
nych, Usługi biegłych sądowych, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu, 
mediacji i  rozstrzygania sporów, Usługi arbitrażu w zakresie stosun-
ków pracowniczych, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, 
Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z reje-
stracją, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo 
prawne], Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi in-
formacji prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące zagadnień prawnych, Usługi monitorowania prawnego, Usłu-
gi monitorowania znaków towarowych, Usługi prawne dotyczące 
testamentów, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne 
w zakresie mediacji, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestra-
cją firm, Usługi radców prawnych, Usługi w zakresie alternatywnego 
rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie badań praw-
nych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie ba-
dań i  dochodzeń prawniczych, Usługi w  zakresie pomocy prawnej, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi 
w zakresie rejestracji firm, Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi 
wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądo-
wych, Usługi w  zakresie mediacji, Compliance prawny, Doradztwo 
prawne w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowa-
niu terroryzmu, Obsługa prawna przedsiębiorców 

(111) 353687 (220) 2021 11 02 (210) 535996
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) IT TeChnOlOgy POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rymanów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C COBBO ROBOTICS
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17, 26 04 01, 26 04 02, 26 04 07, 26 04 18, 
26 04 22, 26 11 02, 26 11 05, 26 11 06
(510), (511) 7 Roboty kuchenne, elektryczne, Odkurzacze, Maszyny 
kuchenne, elektryczne, elektryczne mopy parowe, Urządzenia elek-
tryczne do przygotowania żywności 

(111) 353688 (220) 2021 11 03 (210) 536005
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) haRT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hart

(540) 

(591) czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów 

(111) 353689 (220) 2021 11 05 (210) 536112
(151) 2022 05 24 (441) 2022 01 24
(732) DReVeD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Ząbkowice Śląskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Decknet
(540) 

(591) biały, brązowy, szary
(531) 26 01 01, 26 01 16, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 19 Deski, Deski drewniane, Deski podłogowe, Deski 
[drewno budowlane], Drewniane deski sufitowe, Drewniane deski 
tarasowe, Deski dachowe (niemetalowe-), Deski dachowe [z  drew-
na], Deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, 
Płyty pilśniowe z włókna drewnianego połączone z płytkami żywicz-
nymi i  deskami wiórowymi, Deskowanie budowlane niemetalowe, 
Deskowanie zewnętrzne ścian (niemetalowe-), Deski z  materiałów 
niemetalowych do  użytku w  budownictwie, Deski poszycia ściany 
(niemetalowe-), Deskowanie budowlane, niemetalowe materiały 
kompozytowe do  brukowania nawierzchni, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  artykułami ogrodniczymi, Usługi handlu 
detalicznego w  zakresie materiałów budowlanych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z drewnianymi deskami tarasowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z deskami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z ogrodzeniami niemetalowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z podłogami drewnianymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  deskami podłogowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z deskami kompozytowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami ogrodowymi drewnianymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drewnianymi deskami sufitowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deskami ogrodzeniowymi 

(111) 353690 (220) 2021 11 15 (210) 536407
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) naUKOWa I aKaDeMICKa SIeĆ KOMPUTeROWa-
PaŃSTWOWy InSTyTUT BaDaWCZy, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZD RP
(540) 

(591) fioletowy, czerwony, biały
(531) 01 17 11, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, Urządze-
nia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra-
ficzne, 35 Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Skompu-
teryzowane zarządzanie biurem, Usługi inspekcji i  unowocześnia-
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nia procesów biznesowych, Zarządzanie procesami biznesowymi, 
Zarządzanie procesami biznesowymi i  doradztwo w  tym zakresie, 
Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, 
Zarządzanie relacjami z  klientami, 41 Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, nauczanie 
i  szkolenia, Organizacja webinariów, 42 Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo, konsultacje i  informacja w  zakresie technologii infor-
macyjnych, Usługi w  zakresie kopiowania i  konwersji danych, usłu-
gi kodowania danych, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i  odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie sprzętu 
i  urządzeń komputerowych, administracja serwerami pocztowymi, 
administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników 
w sieciach komputerowych, analizy systemów komputerowych, Ba-
dania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania w dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarza-
nia danych, Badania z  zakresu skomputeryzowanej automatyzacji 
procesów technicznych, Badania związane ze  skomputeryzowaną 
automatyzacją procesów administracyjnych, Certyfikacja danych 
za  pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa danych, Integracja systemów i  sieci kompute-
rowych, eksploracja danych, Inżynieria komputerowa, Konserwacja 
oprogramowania do  przetwarzania danych, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Opracowywanie 
sieci komputerowych, Opracowywanie systemów do  przesyłania 
danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowy-
wanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów komputerowych, Projektowanie i  opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, Projektowanie i  opracowywanie systemów 
do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetla-
nia i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie sys-
temów do  wprowadzania danych, Projektowanie i  opracowywanie 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie, tworzenie 
i  programowanie stron internetowych, Przygotowywanie progra-
mów komputerowych do  przetwarzania danych, Udzielanie infor-
macji na  temat projektowania i  opracowywania oprogramowania, 
systemów i  sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi w zakre-
sie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie 
i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie infrastruktury cen-
trów danych, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie 
elektronicznego przetwarzania danych [eDP], Zarządzanie projekta-
mi komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii 
informacyjnych, Zarządzanie usługami w zakresie technologii infor-
macyjnych [ITSM], Zdalne administrowanie serwerem 

(111) 353691 (220) 2021 11 12 (210) 536412
(151) 2022 04 15 (441) 2021 12 27
(732) BaRan RenaTa P h U  JaRPOl, Jeziorko (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JaRPOl MaSZyny BUDOWlane
(540) 

(591) biały, żółty, niebieski
(531) 18 01 15, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 7 Maszyny, 37 Usługi budowlane, 39 Transport 

(111) 353692 (220) 2021 11 15 (210) 536421
(151) 2022 04 15 (441) 2021 12 27
(732) SOBOleWSKI MaTeUSZ leDBOSS, Białystok (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) leDBOSS

(510), (511) 11 Maszyny z  oświetleniem leD, Oświetlenie awaryjne, 
Oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik na  podczerwień, 
Oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, Oświetle-
nie bezpieczeństwa obsługiwane przez fotokomórki, Oświetlenie 
dachowe [lampy], Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie dekora-
cyjne na  choinki, Oświetlenie do  akwariów, Oświetlenie do  celów 
bezpieczeństwa, Oświetlenie do  celów wystawowych, Oświetle-
nie do  montażu na  ścianie, Oświetlenie do  motocykli, Oświetlenie 
do  stawów wodnych, Oświetlenie do  zastosowania w  systemach 
bezpieczeństwa, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie i  reflektory 
oświetleniowe, Oświetlenie i  reflektory do  pojazdów, Oświetlenie 
kopułowe do mebli, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie nastrojowe 
leD, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie pojazdów (Urządzenia do-), 
Oświetlenie ścienne, Oświetlenie stroboskopowe [ozdobne], Oświe-
tlenie stroboskopowe [do  tworzenia efektów świetlnych], Oświe-
tlenie sufitowe, Oświetlenie sufitowe typu downlight, Oświetlenie 
typu leD zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Oświetlenie wewnętrzne 
do lodówek, Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie zewnętrzne, lam-
py leD, latarki leD, Taśmy leD, Urządzenia oświetleniowe leD, Ża-
rówki oświetleniowe leD, Zestawy oświetlenia leD do znaków pod-
świetlanych, Oprawy oświetleniowe leD, 20 lustra z  elektrycznym 
oświetleniem, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetle-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem 

(111) 353693 (220) 2021 11 16 (210) 536449
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) WRÓBleWSKI aRTUR, Sieniczno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rosemi PaRIS
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 05 05 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Perfumy, Kosmetyki, Środki toaletowe, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry, Mydła, Perfumowane wody toaletowe, Dezodoranty 

(111) 353694 (220) 2021 11 16 (210) 536451
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) WRÓBleWSKI aRTUR, Sieniczno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Maylen
(510), (511) 3 Perfumy, Kosmetyki, Środki toaletowe, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, Mydła, Perfumowane wody toaletowe, Dezodo-
ranty 

(111) 353695 (220) 2021 11 16 (210) 536461
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 27
(732) CaPS aPPS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hOPX
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 26 05 01, 26 05 16
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(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, 28 elektroniczne zabawki wielofunk-
cyjne, Zabawki elektroniczne, Zdalnie sterowane zabawki elektro-
niczne, Zabawki sterowane radiowo, Zabawki zdalnie sterowane, 36 
Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Usługi w  zakresie nierucho-
mości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy 

(111) 353696 (220) 2021 05 27 (210) 529554
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) CyFROWy POlSaT SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box
(540) 

(591) żółty, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 01 01, 26 01 12, 26 01 16, 26 04 02, 
26 04 04, 26 04 06, 26 04 08, 26 11 03, 26 11 12, 26 15 01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy kom-
puterowe, urządzenia do  gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagra-
nia cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, 
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, 
terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, 
terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektro-
nicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy ko-
munikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, mode-
my wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, 
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, od-
biorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, 
odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświe-
tlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia 
telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radio-
wych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne 
urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, kon-
wertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, pro-
jektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, ak-
cesoria do  telefonów, akcesoria 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 samochodowe do  urządzeń mobil-
nych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, dłu-
gopisy elektroniczne, długopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne 
pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra 
magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do noszenia kom-
puterów, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje druko-
wane, gazety, czasopisma drukowane, druki, kalendarze, książki, 
wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, 

notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra na  atrament, pióra kulkowe, 
pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długopisy 
kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby 
papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materiały dru-
kowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały 
piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, do-
radztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i  informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodar-
cze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działal-
nością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organiza-
cja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 
informacja o  działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, orga-
nizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towa-
rów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przeka-
zu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, prze-
twarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządza-
nie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszech-
nianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlo-
wych, wyszukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla osób 
trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycz-
nej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: tele-
komunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać 
się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi 
pośrednictwa w  dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca 
na  prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i  detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w  zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i  póź-
niejszego 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 wodną i  gorącą wodę, usług 
związanych z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywo-
zem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycz-
nych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizo-
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wania i  zapewniania dostępu do  usług w  zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności 
centrów telefonicznych (call center) świadczone na  rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewi-
zyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi 
ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi 
finansowe, usługi pośrednictwa w  zakresie usług finansowych, do-
radztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednic-
twa bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośred-
nictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe [nie dotyczy pro-
wadzenia rachunków], usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa 
nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 
Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne 
dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji infor-
macyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w  zakresie: rozpowszechniania 
wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi te-
lekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomu-
nikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, 
usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bez-
przewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmi-
sja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie do-
stępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi 
dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącz-
nościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nada-
wanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za  pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie 
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie tele-
wizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], 
usługi zapewniania dostępu do  treści, stron internetowych i  portali, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi 
wideo na  życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do  programów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie 
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci kom-
puterowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie 

dostępu do  forów dyskusyjnych w  Internecie, usługi teletechniczne, 
usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących 
do  komunikacji za  pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyj-
nych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
analogowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośred-
nictwem połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, 
rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowe-
go z  odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
programów analogowych telewizyjnych transmitowanych za  po-
średnictwem nadajników naziemnych, rozpowszechnianie i  dystry-
bucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicz-
nej, usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 
Transport, transport samochodowy, transport morski, transport lot-
niczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypoży-
czanie środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, orga-
nizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywanie w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucja i  zaopatrywanie 
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi 
związane z  odprowadzaniem ścieków, usługi związane z  wywozem 
śmieci, wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokali-
zowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, pośrednictwo 
w zakresie ww  usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, 
edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komuni-
kacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, 
organizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych i  rozrywkowych, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, orga-
nizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawni-
cze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, 
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów druko-
wanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawa-
nie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wy-
dawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, 
usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, 
usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyj-
nych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów ra-
diowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi repor-
terskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa 
prowadzenia portali internetowych w  zakresie: udostępniania zapi-
sów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i re-
pertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia 
nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów tele-
wizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypo-
życzanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystry-
bucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów 
telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-
-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, cza-
sopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 42 naukowe i  techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, Badania prze-
mysłowe i  usługi w  zakresie projektowania przemysłowego, Usługi 
kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradz-
twa w  zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do  sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inży-
nieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogra-
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mowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, Wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo infor-
matyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu infor-
matycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarzą-
dzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w  zakresie 
technologii informatycznych i  komputerowych, Usługi zarządzania 
projektami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali 
internetowych, hosting stron internetowych, hosting platform w In-
ternecie, hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmu-
rze, hosting infrastruktury sieciowej online na  rzecz osób trzecich, 
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie 
portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi 
prowadzenia portali internetowych w  zakresie utrzymywania stron 
internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek inter-
netowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi me-
dyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka medycz-
na i  zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką 
pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i  zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i  spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia po-
trzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycz-
nego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi 
osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecz-
nościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontak-
tów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie 
relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi de-
tektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomo-
ści, usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób 
i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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(591) żółty
(531) 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 

płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefo-
nów, akcesoria 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, łado-
warki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu doty-
kowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra 
[pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, 
torby do  noszenia komputerów, torby przystosowane do  noszenia 
sprzętu wideo, torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z tektury, tor-
by z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 
Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, orga-
nizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi 
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usłu-
gi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
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na towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa 
towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w  dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na  prezentacji 
ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w  zakresie 
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, doradztwo handlowe w  zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządza-
nie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z  usług w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania 
w  wodę, usług zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywo-
zem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług me-
dycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i  późniejszego korzystania z  usług medycznych i  opiekuń-
czych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług w  za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call 
center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w  zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, 
usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradz-
two podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi związa-
ne z  majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, po-
średnictwo w  zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem 
nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie 
inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompu-
terowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarza-
nia danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń 
i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 

elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyj-
nych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji da-
nych, urządzeń sieciowych, urządzeń do  nadawania, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 38 Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadze-
nia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi telekomunika-
cyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne 
przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi tele-
komunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komuni-
kacji za  pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji 
za  pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności po-
przez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, 
usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomu-
nikacyjnych z  globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radio-
wych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na  żądanie, 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 tele-
wizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo 
i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łączno-
ściowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawa-
nie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie 
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablo-
wej, nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, nadawa-
nie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośred-
nictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do  programów radiowych, agencje informacyjne, 
przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektro-
nicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w  Internecie, 
usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sate-
litów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu 
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji tele-
wizyjnych polegające na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 39 Transport, transport samochodowy, trans-
port morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, 
usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie 
i  składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiek-
tów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie infor-
macji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą urządzeń 
telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww  usług, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-



70 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 32/2022

nionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sporto-
wa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kultu-
ralnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowa-
nych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie 
wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wyda-
wanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usłu-
gi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, 
usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja progra-
mów radiowych, montaż programów radiowych i  telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, usługa prowadzenia portali internetowych w  zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i  radiowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w  za-
kresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, na-
grań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, 
wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wi-
deo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów 
radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
42 naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, 
analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowa-
nie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], Platformy do  sztucznej inteligencji jako oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputero-
wego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogra-
mowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Infor-
matyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów infor-
matycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie 
projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami infor-
matycznymi, Usługi doradcze w  zakresie technologii informatycz-
nych i  komputerowych, Usługi zarządzania projektami w  zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria kompute-
rowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, 
hosting stron internetowych, hosting platform w Internecie, hosting 
treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting in-
frastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie utrzymywania stron interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i  internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi me-
dyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka me-
dyczna i  zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką 
pielęgniarską lub medyczną, usługi w  zakresie higieny i  urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne 

i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokoje-
nia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu 
medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usłu-
gi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usłu-
gi w  zakresie opieki, usługi astrologiczne i  duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzie-
ży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawiera-
niu znajomości, usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony osób i  mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 

(111) 353698 (220) 2021 05 27 (210) 529556
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) CyFROWy POlSaT SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 12, 26 01 16, 26 04 02, 26 04 04, 
26 04 06, 26 04 08, 26 11 03, 26 11 12, 26 15 01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefo-
nów, akcesoria 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, łado-
warki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekra-
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nów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu doty-
kowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra 
[pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, 
torby do  noszenia komputerów, torby przystosowane do  noszenia 
sprzętu wideo, torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z tektury, tor-
by z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 
Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, orga-
nizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi 
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usłu-
gi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególno-
ści: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w za-
kresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, 
sprzedaż hurtowa i  detaliczna energii, w  tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucji i  zaopatrywania w  wodę, usług zaopatrywania w  parę 

wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, 
usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapew-
niania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z  usług medycznych i  opiekuńczych, pośrednictwo w  zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, do-
radztwo podatkowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności 
centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji tele-
wizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi 
ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi 
finansowe, usługi pośrednictwa w  zakresie usług finansowych, do-
radztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi makler-
skie, obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi 
pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe [nie doty-
czy prowadzenia rachunków], usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i  majątku, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do  nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do  nadawania, instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w za-
kresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych 
w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości i  aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi teleko-
munikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, 
usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za  pośrednictwem 
sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem tele-
fonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale kompute-
rowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania tele-
wizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja pro-
gramów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo 
na  żądanie, zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputero-
wych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, 
usługi dostępu do  Internetu, usługi dostępu do  sieci komunikacji 
elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bez-
przewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i  multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawa-
nie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja pro-
gramów radiowych, nadawanie i  transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie 
informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośred-
nictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
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satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie pro-
gramów za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, 
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do  filmów, innych nagrań i  progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i  rozpo-
wszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci kompute-
rowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, 
usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących 
do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych programów telewi-
zyjnych transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja analogowych programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami 
telewizyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych transmitowa-
nych za  pośrednictwem nadajników naziemnych, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem nadajników naziemnych, usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruk-
tury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych 
polegające na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 39 Transport, transport samochodowy, transport morski, 
transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurier-
skie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i  składowanie 
towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybu-
cja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną 
i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi 
związane z  wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji 
o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww  usług, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świad-
czone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, orga-
nizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i  wy-
staw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność 
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizo-
wanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydaw-
nicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą 
elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputero-
wy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz 
list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periody-
ków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży 
programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja 
programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, mon-
taż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia 
filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i  telewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udo-
stępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produk-
cja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia na-
grań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewi-
zyjnych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, 
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry ofero-
wane on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 

elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemy-
słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testo-
wanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci in-
formatycznych, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami 
informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatyczny-
mi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i kom-
puterowych, Usługi zarządzania projektami w  zakresie technologii 
informatycznych i  komputerowych, Inżynieria komputerowa, ho-
sting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting 
stron internetowych, hosting platform w  Internecie, hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruk-
tury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji opro-
gramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych 
dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali 
internetowych w  zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi 
udostępniania aplikacji mobilnych i  internetowych, włączając udo-
stępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczony-
mi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka 
pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i  zdrowot-
na, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świad-
czone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczegól-
nych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad 
domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców 
w  zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usłu-
gi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, 
opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, 
usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi 
ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług 

(111) 353699 (220) 2021 05 27 (210) 529557
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) CyFROWy POlSaT SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 12, 26 01 16, 26 04 02, 26 04 04, 
26 04 06, 26 04 08, 26 11 03, 26 11 12, 26 15 01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
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przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefo-
nów, akcesoria 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, łado-
warki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu doty-
kowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra 
[pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, 
torby do  noszenia komputerów, torby przystosowane do  noszenia 
sprzętu wideo, torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z tektury, tor-
by z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 
Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, orga-
nizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi 
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usłu-
gi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 

zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub 
zapoznawać się z  opisem oraz kupować te towary, w  szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia usług, usłu-
ga polegająca na  prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i  deta-
liczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w za-
kresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, 
sprzedaż hurtowa i  detaliczna energii, w  tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucji i  zaopatrywania w  wodę, usług zaopatrywania w  parę 
wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, 
usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapew-
niania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z  usług medycznych i  opiekuńczych, pośrednictwo w  zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, do-
radztwo podatkowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności 
centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji tele-
wizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi 
ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi 
finansowe, usługi pośrednictwa w  zakresie usług finansowych, do-
radztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi makler-
skie, obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi 
pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe [nie doty-
czy prowadzenia rachunków], usługi związane z  majątkiem nieru-
chomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w  zakresie 
zarządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i  majątku, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlo-
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wych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń 
i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyj-
nych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji da-
nych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi napraw-
cze dotyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi 
w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi telekomunika-
cyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne 
przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komu-
nikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunika-
cji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodo-
wego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń te-
lekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumie-
niowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja sateli-
tarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do  Internetu, usługi dostępu 
do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i  telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wi-
deo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącz-
nościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nada-
wanie informacji za  pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewi-
zji kablowej, nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, 
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do fil-
mów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnianych 
za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyj-
ne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  po-
średnictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty 
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Inter-
necie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypoży-
czanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie i  dystrybucja analo-
gowych programów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednic-
twem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu 
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji tele-
wizyjnych polegające na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 

wymienionych usług, 39 Transport, transport samochodowy, trans-
port morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, 
usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie 
i  składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę 
wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z  wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiek-
tów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie infor-
macji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń te-
lekomunikacyjnych, pośrednictwo w  zakresie ww  usług, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elektronicznej, roz-
rywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność spor-
towa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kultu-
ralnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie kon-
ferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kom-
puterowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów 
oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie perio-
dyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży 
programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja 
programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, mon-
taż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia 
filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i  telewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udo-
stępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produk-
cja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia na-
grań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewi-
zyjnych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, 
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry ofero-
wane on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamo-
we, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemy-
słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testo-
wanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci in-
formatycznych, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i  odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami 
informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, 
Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i kompute-
rowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i  komputerowych, Inżynieria komputerowa, hosting, 
hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting stron in-
ternetowych, hosting platform w  Internecie, hosting treści cyfro-
wych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury 
sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla 
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osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali in-
ternetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy 
pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostęp-
niania aplikacji mobilnych i  internetowych, włączając udostępnienie 
aplikacji za  pomocą platform z  aplikacjami przeznaczonymi do  tych 
celów, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielę-
gniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z  opieką pielęgniarską lub medyczną, 
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 45 Usługi prawne, prywatne i  społeczne usługi świadczone 
przez osoby trzecie w  celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad do-
mem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi 
towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on  line 
za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astro-
logiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka 
osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi 
agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usługi ochro-
niarskie, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług 

(111) 353700 (220) 2021 05 27 (210) 529560
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) TeleWIZJa POlSaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat
(540) 

(591) żółty, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 11 03, 26 11 13, 26 01 01, 26 01 16, 26 15 01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefo-

nów, akcesoria 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, łado-
warki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu doty-
kowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra 
[pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, 
torby do  noszenia komputerów, torby przystosowane do  noszenia 
sprzętu wideo, torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z tektury, tor-
by z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 
Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, orga-
nizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi 
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usłu-
gi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
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w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo han-
dlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów po-
chodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i  cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za-
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach 
bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatko-
we [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów telefo-
nicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie stacji telewizyjnych, doradz-
two podatkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, 
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, 
usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakre-
sie leasingu, doradztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia ra-
chunków], usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nierucho-
mości, finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi in-
stalacyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompu-
terowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarza-
nia danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do  nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyj-
nych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji da-
nych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konser-
wacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do  nadawania, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agen-
cji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie 
informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektro-
nicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomuni-
kacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi 
komunikacji radiowej, usługi komunikacji za  pośrednictwem sieci 
światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji ka-
blowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 

komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cy-
frowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na  żądanie, 
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 programów telewizyjnych, nadawanie programów telewi-
zyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, 
przekaz satelitarny, nadawanie i  transmisja programów radiowych, 
nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie infor-
macji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośred-
nictwem radia, nadawanie informacji za  pośrednictwem satelity, 
nadawanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawa-
nie programów telewizji kablowej, nadawanie programów za  po-
średnictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie 
wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostę-
pu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyj-
nych udostępnianych za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radio-
wych, agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie in-
formacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Inter-
netu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do  forów 
dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinforma-
tyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowa-
dzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport samochodo-
wy, transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport 
osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowa-
nie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę 
wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z  wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiek-
tów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie infor-
macji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń te-
lekomunikacyjnych, pośrednictwo w  zakresie ww  usług, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elektronicznej, roz-
rywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność spor-
towa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kultu-
ralnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie kon-
ferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kom-
puterowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów 
oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie perio-
dyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów 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 fil-
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mowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia porta-
li internetowych w  zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i  telewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produk-
cja nagrań muzycznych, usługi w  zakresie nagrań, usługi studia na-
grań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewi-
zyjnych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, 
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowa-
ne on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicz-
nych, w  tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, Bada-
nia przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, 
Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technolo-
gii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do  sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, In-
żynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania kompute-
rowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, Wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informa-
tyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i  informatyki, 
Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu infor-
matycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii 
informatycznych i  komputerowych, Usługi zarządzania projektami 
w  zakresie technologii informatycznych i  komputerowych, Inżynieria 
komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali interneto-
wych, hosting stron internetowych, hosting platform w Internecie, ho-
sting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi 
udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostęp-
nienie aplikacji za  pomocą platform z  aplikacjami przeznaczonymi 
do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielę-
gniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usłu-
gi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, 
doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez oso-
by trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: 
monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usłu-
gi serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi two-
rzenia sieci kontaktów społecznych on  line za  pomocą aplikacji 
mobilnych, usługi w  zakresie opieki, usługi astrologiczne i  duchowe, 
doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożycza-
nie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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(591) biały, ciemnoróżowy, różowy
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(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, Czasopisma, Druki, Ka-
lendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fo-
tografie, notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do  nauczania 
z wyjątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Torby z two-
rzyw sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Mate-
riały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia admini-
stracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania 
rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie dzia-
łalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, audyt 
działalności gospodarczej, Informacja o  działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, Organiza-
cja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi re-
klamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub 
promocyjnych, Promocja towarów i  usług, Usługi public relations, 
Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyj-
ne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja 
danych i  zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem 
danych, Doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wy-
szukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla osób trzecich, 
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi 
sprzedaży towarów z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detalicz-
na z  branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa z branży: te-
lekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sporto-
wej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywko-
wej, kulturalnej, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów 
z  branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kom-
puterowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególno-



78 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 32/2022

ści: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży usług, Usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Po-
średnictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hur-
towa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośred-
nictwo w  zakresie sprzedaży energii, w  tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów do-
tyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w  sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w  zakresie stacji radiowych, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Doradztwo podatkowe, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji infor-
macyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usłu-
ga prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania 
wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działal-
ność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne prze-
wodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunika-
cji za  pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji 
za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności po-
przez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowe-
go, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, Transfer 
strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja pro-
gramów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, Zapewnianie dostępu 
do  globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi do-
stępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji ra-
diowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewi-
zyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącz-
nościowych, nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, nada-
wanie i  transmisja programów radiowych, nadawanie i  transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie 
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], 
Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i  portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do  programów radiowych, agencje informa-
cyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za po-
średnictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty 
elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Inter-
necie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypo-
życzanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o  położeniu 

obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Usługi w  zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na  za-
pewnianie infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia 
stacji telewizyjnych polegające na  zapewnianie infrastruktury tech-
nicznej, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, Kształcenie, edukacja, 
Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działal-
ność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Or-
ganizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydaw-
nicze, elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakre-
sie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie 
książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja na-
grań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfro-
wych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi 
sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, 
Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radio-
wych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporter-
skie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowa-
dzenia portali internetowych w  zakresie: udostępniania zapisów 
audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertu-
arze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych progra-
mów telewizyjnych i  radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi stu-
dia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych i  radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, 
Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, gry ofero-
wane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw 
nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług 

(111) 353702 (220) 2021 05 27 (210) 529600
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) TeleWIZJa POlSaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
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(591) czerwony, biały
(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 13, 26 15 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, ka-
talogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do naucza-
nia z  wyjątkiem aparatów, torby z  papieru, torby z  tektury, torby 
z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia admi-
nistracyjnego, prace biurowe, doradztwo i  konsultacje w  zakresie 
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działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, ba-
dania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o  działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, orga-
nizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi 
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub 
promocyjnych, promocja towarów i  usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elek-
troniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem da-
nych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszech-
nianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji 
biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skompute-
ryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży to-
warów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzie-
żowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycz-
nej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z  branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozryw-
kowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub 
zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia usług, usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hur-
towa i  detaliczna energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, po-
średnictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do  usług medycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące działalności cen-

trów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji radiowych, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji telewizyj-
nych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w  za-
kresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w  zakresie 
prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali interne-
towych w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości i  aktualności, 
zbieranie i  przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi 
komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji 
satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za  po-
średnictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez termina-
le komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmi-
sja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kom-
puterowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputero-
we, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, usługi w  zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, bez-
przewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i  multimedialne 
za pośrednictwem internetu i  innych sieci łącznościowych, nadawa-
nie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja pro-
gramów radiowych, nadawanie i  transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie 
informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośred-
nictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie pro-
gramów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, 
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewnia-
nia dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów 
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na ży-
czenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów 
radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnia-
nie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do  fo-
rów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinfor-
matyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożycza-
nie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruk-
tury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych 
polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, rozpowszech-
nianie i  dystrybucja analogowych programów telewizyjnych trans-
mitowanych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i  dys-
trybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analo-
gowych programów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, roz-
powszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja progra-
mów analogowych telewizyjnych transmitowanych za  pośrednic-
twem nadajników naziemnych, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, 
kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za  pośrednic-
twem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez 
rozrywkowych, organizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympo-
zjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, pu-
blikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publi-
kowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów radiowych, 
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wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyj-
nych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyj-
nych, produkcja programów radiowych, montaż programów radio-
wych i  telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia 
telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewi-
zyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wy-
boru pakietów programowych programów telewizyjnych i  radio-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycz-
nych, usługi w  zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi 
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i ra-
diowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, 
dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi pu-
blikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług 

(111) 353703 (220) 2021 05 27 (210) 529606
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) POlKOMTel SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 01 12, 24 13 09, 26 01 01, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 07, 
26 11 08, 26 11 09, 26 11 12, 26 15 01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 

radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefo-
nów, akcesoria 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, łado-
warki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu doty-
kowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra 
[pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, 
torby do  noszenia komputerów, torby przystosowane do  noszenia 
sprzętu wideo, torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z tektury, tor-
by z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 
Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, orga-
nizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi 
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usłu-
gi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elek-
troniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem da-
nych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszech-
nianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji 
biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skompute-
ryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży to-
warów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzie-
żowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycz-
nej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z  branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, fil-
mowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
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sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usłu-
gi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednic-
two w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w  zakresie sprzedaży energii, w  tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorą-
cą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług zwią-
zanych z  wywozem śmieci, pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług medycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług me-
dycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo po-
datkowe, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośred-
nictwa w  zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami warto-
ściowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi 
leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, doradztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], 
usługi związane z  majątkiem nieruchomym, zarządzanie nierucho-
mościami, pośrednictwo w  zakresie zarządzania nieruchomościami, 
wynajem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finan-
sowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne do-
tyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące 
urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji infor-
macyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usłu-
ga prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechnia-
nia wiadomości i  aktualności, zbieranie i  przesyłanie informacji, 
usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi 
telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji 
radiowej, usługi komunikacji za  pośrednictwem sieci światłowodo-

wych, usługi komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi 
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnia-
nie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyj-
ne, 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, nadawa-
nie audio, wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  in-
nych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz 
satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawa-
nie i  transmisja programów telewizyjnych, 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  pośrednictwem 
Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do  treści, 
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostęp-
nianych za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, agencje 
informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  da-
nych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi 
poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem 
sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
analogowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych pro-
gramów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem sateli-
tów, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dys-
trybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowa-
dzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport samochodo-
wy, transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport 
osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowa-
nie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę 
wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z  wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiek-
tów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie infor-
macji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń te-
lekomunikacyjnych, pośrednictwo w  zakresie ww  usług, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elektronicznej, roz-
rywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność spor-
towa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kul-
turalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowa-
nych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie 
wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wyda-
wanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usłu-
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gi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, 
usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja progra-
mów radiowych, montaż programów radiowych i  telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, usługa prowadzenia portali internetowych w  zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i  radiowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w  za-
kresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, na-
grań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, 
wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wi-
deo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów 
radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
42 naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, 
analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowa-
nie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], Platformy do  sztucznej inteligencji jako oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputero-
wego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogra-
mowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Infor-
matyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów infor-
matycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie 
projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami infor-
matycznymi, Usługi doradcze w  zakresie technologii informatycz-
nych i  komputerowych, Usługi zarządzania projektami w  zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria kompute-
rowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, ho-
sting stron internetowych, hosting platform w  Internecie, hosting 
treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting in-
frastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie utrzymywania stron interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i  internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi me-
dyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka me-
dyczna i  zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką 
pielęgniarską lub medyczną, usługi w  zakresie higieny i  urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne 
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokoje-
nia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu 
medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usłu-
gi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usłu-
gi w  zakresie opieki, usługi astrologiczne i  duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzie-
ży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawiera-
niu znajomości, usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony osób i  mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefo-
nów, akcesoria 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, łado-
warki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów telefonów, szkło hartowane do  ochrony ekranów tabletów, 
ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, dłu-
gopisy elektroniczne, długopisy do  ekranu dotykowego, 
elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra 
świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby 
do noszenia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
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wideo, torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotograficznego, 
16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, druki, ka-
lendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, 
komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra na  atra-
ment, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły 
biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjąt-
kiem aparatów, torby papierowe, torby z  tektury, torby z  tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały 
instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjne-
go, prace biurowe, doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności 
gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, 
analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospo-
darczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, 
promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usłu-
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, 
promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środ-
kach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizo-
wanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością 
artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie da-
nych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z  przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach infor-
matycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie 
informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomu-
nikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, 
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
sprzedaż detaliczna towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewi-
zyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprze-
daż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewi-
zyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwa-
lające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz 
kupować te towary, w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert 
usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradz-
two handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produk-
tów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii 
elektrycznej i  cieplnej, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży energii, 
w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania w  wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  za-
pewniania dostępu do  usług medycznych, pośrednictwo w  zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-

niania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
medycznych i  opiekuńczych, pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatko-
we, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośred-
nictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finan-
sowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościo-
wymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi 
leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, doradztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], 
usługi związane z  majątkiem nieruchomym, zarządzanie nierucho-
mościami, pośrednictwo w  zakresie zarządzania nieruchomościami, 
wynajem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finan-
sowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne do-
tyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do  nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i  przyrządów, 
w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące 
urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji infor-
macyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w  zakresie: rozpowszechniania 
wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi te-
lekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomu-
nikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, 
usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi 
komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komu-
nikacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowe-
go, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radio-
wych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci kompu-
terowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komuni-
kacji elektronicznej, usługi w  zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, 
bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i  multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie 
bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i  transmisja progra-
mów radiowych, nadawanie i  transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie informacji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie infor-
macji za  pośrednictwem radia, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez sateli-
tę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów 
za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania do-
stępu do  treści, stron internetowych i  portali, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewi-
zyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 



84 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 32/2022

zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radio-
wych, agencje informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie in-
formacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Inter-
netu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do  forów 
dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinforma-
tyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające 
na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w  zakresie prowa-
dzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport samochodo-
wy, transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport 
osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie 
i  składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę 
wodną i  gorącą wodę, usługi związane z  odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiektów 
za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji 
o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww  usług, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowa-
nie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw eduka-
cyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, 
organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympo-
zjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publi-
kowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowa-
nie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawa-
nie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów radiowych, wy-
najem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, 
wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, 
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, 
studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie 
nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wi-
deo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypoży-
czanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystry-
bucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty 
reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemy-
słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 

[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testo-
wanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci infor-
matycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatyczny-
mi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi dorad-
cze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi 
zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i kom-
puterowych, Inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwerów, ho-
sting portali internetowych, hosting stron internetowych, hosting 
platform w Internecie, hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy ho-
stingu w  chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online na  rzecz 
osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron interneto-
wych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymy-
wania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych 
i  internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za  pomocą plat-
form z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psycholo-
giczna, opieka medyczna i  zdrowotna, domy opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, 
prywatne i  społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w  celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie 
alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, 
usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych on  line za  pomocą aplikacji mobilnych, usługi 
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi 
detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu znajo-
mości, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefo-
nów, akcesoria 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, łado-
warki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu doty-
kowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra 
[pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, 
torby do  noszenia komputerów, torby przystosowane do  noszenia 
sprzętu wideo, torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z tektury, tor-
by z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 
Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, orga-
nizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi 
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usłu-
gi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-

ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa 
towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w  dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na  prezentacji 
ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w  zakresie 
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, doradztwo handlowe w  zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządza-
nie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z  usług w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania 
w  wodę, usług zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywo-
zem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług me-
dycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i  późniejszego korzystania z  usług medycznych i  opiekuń-
czych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług w  za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call 
center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, 
usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingo-
we, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, do-
radztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], usługi 
związane z  majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościa-
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mi, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, wyna-
jem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wyna-
jem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, 
finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i  konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instala-
cyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczą-
ce urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszech-
niania wiadomości i  aktualności, zbieranie i  przesyłanie informacji, 
usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi 
telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji 
radiowej, usługi komunikacji za  pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, usługi komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi 
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnia-
nie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyj-
ne, 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, nadawa-
nie audio, wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  in-
nych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz 
satelitarny, nadawanie i  transmisja programów radiowych, nadawa-
nie i  transmisja programów telewizyjnych, 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  pośrednictwem 
Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do  treści, 
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostęp-
nianych za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, agencje 
informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  da-
nych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi 
poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem 
sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
analogowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych pro-
gramów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem sateli-
tów, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dys-
trybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowa-

dzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport samo-
chodowy, transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, 
transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, 
pakowanie i  składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi 
w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, w  szczególności elek-
trycznej i  cieplnej, zaopatrywanie w  energię, w  szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopa-
trywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usługi związane 
z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, dostarczanie informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie 
ww  usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, 
usługi edukacyjne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność 
sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń 
kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publiko-
wanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, 
komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wyka-
zów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie 
periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprze-
daży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprze-
daży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, pro-
dukcja programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, 
montaż programów radiowych i  telewizyjnych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadze-
nia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji 
radiowych i  telewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów te-
lewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, 
usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyj-
nych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypoży-
czanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybu-
cja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów 
telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane 
on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicz-
nych, w  tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, Bada-
nia przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, 
Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technolo-
gii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do  sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, In-
żynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania kompute-
rowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, Wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie opro-
gramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo in-
formatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów 
i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informa-
tycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatyczny-
mi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi dorad-
cze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi 
zarządzania projektami w  zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwe-
rów, hosting portali internetowych, hosting stron internetowych, 
hosting platform w Internecie, hosting treści cyfrowych, Usługi do-
stawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online 
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na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych 
w  zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, 
udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania 
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplika-
cji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, 
opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki 
nad starszymi ludźmi z  opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
45 Usługi prawne, prywatne i  społeczne usługi świadczone przez 
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób ta-
kie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie za-
kupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzy-
skie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line za pomo-
cą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne 
i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, 
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji po-
średnictwa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług 
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 

urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefo-
nów, akcesoria 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, łado-
warki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu doty-
kowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra 
[pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, 
torby do  noszenia komputerów, torby przystosowane do  noszenia 
sprzętu wideo, torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z tektury, tor-
by z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 
Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, orga-
nizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi 
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usłu-
gi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa 
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towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w  dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na  prezentacji 
ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w  zakresie 
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, doradztwo handlowe w  zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządza-
nie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z  usług w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania 
w  wodę, usług zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywo-
zem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług me-
dycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i  późniejszego korzystania z  usług medycznych i  opiekuń-
czych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług w  za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call 
center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w  zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, 
usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradz-
two podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi związa-
ne z  majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, po-
średnictwo w  zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem 
nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie 
inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przy-
rządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elek-
trycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 

38 Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktu-
alności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, 
usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomuni-
kacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za po-
średnictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez ter-
minale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmi-
sja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kom-
puterowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputero-
we, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, usługi w  zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, bez-
przewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i  multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, nadawa-
nie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja pro-
gramów radiowych, nadawanie i  transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie 
informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośred-
nictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie pro-
gramów za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, 
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewnia-
nia dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów 
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na ży-
czenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów 
radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnia-
nie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinfor-
matyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypoży-
czanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmito-
wanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybu-
cja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analo-
gowych programów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, roz-
powszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja progra-
mów analogowych telewizyjnych transmitowanych za  pośrednic-
twem nadajników naziemnych, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych polegające na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na za-
pewnianiu infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Trans-
port, transport samochodowy, transport morski, transport lotniczy, 
transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, organizowa-
nie podróży, usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywanie w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucja i  zaopatrywanie 
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi 
związane z  odprowadzaniem ścieków, usługi związane z  wywozem 
śmieci, wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokali-
zowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, pośrednictwo 
w zakresie ww  usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, kształce-
nie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem ko-
munikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
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wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympo-
zjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, pu-
blikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publi-
kowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie ga-
zet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja fil-
mów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów radio-
wych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów 
telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, 
studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i te-
lewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych 
i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań mu-
zycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi post-
produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i  radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań 
wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dys-
trybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publi-
kowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, 
wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, w  tym 
on-line, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 naukowe i  techniczne usługi 
i  badania oraz ich  projektowanie, analiza przemysłowa, Badania 
przemysłowe i  usługi w  zakresie projektowania przemysłowego, 
Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technolo-
gii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do  sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, In-
żynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, Wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo infor-
matyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu infor-
matycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarzą-
dzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w  zakresie 
technologii informatycznych i  komputerowych, Usługi zarządzania 
projektami w  zakresie technologii informatycznych i  komputero-
wych, Inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting 
portali internetowych, hosting stron internetowych, hosting plat-
form w Internecie, hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostin-
gu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzy-
mywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron interne-
towych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzy-
mywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia 
wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobil-
nych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psy-
chologiczna, opieka medyczna i  zdrowotna, domy opieki nad 
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 
Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby 
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: 
monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nie-
obecność właścicieli, usługi osobistych doradców w  zakresie zaku-
pów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie, 
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on  line za  pomocą 

aplikacji mobilnych, usługi w  zakresie opieki, usługi astrologiczne 
i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, 
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji po-
średnictwa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług 

(111) 353707 (220) 2021 05 27 (210) 529615
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) POlKOMTel SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 15 01, 24 13 09, 26 11 03, 26 11 07, 
26 11 08, 26 11 09, 26 11 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, przekształce-
nia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządze-
nia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obra-
zów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, 
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uru-
chamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny li-
czące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy kom-
puterowe, urządzenia do  gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, na-
grania cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunika-
cyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale 
danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty 
elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, mode-
my komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, 
modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, 
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, od-
biorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwię-
ku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wy-
świetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, 
dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyj-
ne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sy-
gnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, 
elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów tele-
wizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domo-
wego, projektory do  kina domowego, wyświetlacze do  zestawów 
kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multime-
dialne, akcesoria do  urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do  urzą-
dzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, 
etui na  urządzenia mobilne, etui na  telefony, etui na  tablety, kable, 
adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, 
przenośne urządzenia do  ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, 
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodo-
we do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urzą-
dzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do ta-
bletów, szkło hartowane do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, 
szkło hartowane do  ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobil-
nych z  tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z  two-
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rzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z  tworzyw sztucz-
nych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia 
polimerowa do  ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do  ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy 
do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magne-
tyczne, pióra [pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby an-
tystatyczne, torby do  noszenia komputerów, torby przystosowane 
do noszenia sprzętu wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
fotograficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma druko-
wane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowa-
ne, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na  atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do naucza-
nia z  wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z  tektury, torby 
z  tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia admi-
nistracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi analizy i  informacji biznesowej, badania 
rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działal-
ności gospodarczej, informacja o  działalności gospodarczej, handlu, 
reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw 
handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyj-
ne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promo-
cyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja 
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamo-
wego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opi-
nii, organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i za-
rządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradz-
two związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informa-
cji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, roz-
powszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji 
w  plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane 
wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozryw-
kowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunika-
cyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, 
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomu-
nikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, 
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artyku-
łów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej 
oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert 
usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradz-
two handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów 
pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów do-
tyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-

nej, 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, pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług medycznych 
i  opiekuńczych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i  później-
szego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi 
dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 
Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi finansowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi makler-
skie, obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośred-
nictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi po-
średnictwa w  zakresie leasingu, doradztwo podatkowe [nie  dotyczy 
prowadzenia rachunków], usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa 
nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 
Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególno-
ści urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kom-
puterowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwa-
rzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do  nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyj-
nych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji da-
nych, urządzeń sieciowych, urządzeń do  nadawania, usługi konser-
wacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w  zakresie prowadzenia 
agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w  zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i  aktualności, zbieranie i  przesyłanie infor-
macji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, 
usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne 
bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunika-
cji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania 
bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, trans-
fer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja pro-
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sie-
ci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewi-
zyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawa-
nie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie 
bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i  transmisja progra-
mów radiowych, nadawanie i  transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informa-
cji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, 
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nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów 
za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie 
wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agen-
cje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i da-
nych za  pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi 
poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych 
w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wy-
pożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sie-
ci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
analogowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych pro-
gramów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem 
połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych trans-
mitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, usługi w za-
kresie prowadzenia stacji radiowych polegające na  zapewnianiu 
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 39 Transport, transport samochodowy, transport mor-
ski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurier-
skie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i  składowanie 
towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopa-
trywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywo-
zem śmieci, wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą urządzeń 
telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o  położeniu obiektów 
lokalizowanych za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, pośred-
nictwo w zakresie ww  usług, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, 
kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za  pośrednic-
twem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez 
rozrywkowych, organizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowa-
nie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawni-
cze w  zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie mate-
riałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie cza-
sopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań 
wideo, usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radio-
wych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji tele-
wizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja progra-
mów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów 
audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertu-
arze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań muzycznych, usługi w  zakresie nagrań, usługi studia nagrań, 
usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych 
i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publiko-
wania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw 
nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, w  tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-

jektowanie, analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w za-
kresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości 
i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligen-
cji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go, Instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, 
Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów in-
formatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie 
projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami infor-
matycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technolo-
gii informatycznych i  komputerowych, Inżynieria komputerowa, ho-
sting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting stron 
internetowych, hosting platform w  Internecie, hosting treści cyfro-
wych, Usługi dostawcy hostingu w  chmurze, hosting infrastruktury 
sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób 
trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projek-
towanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogo-
dy, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania 
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji 
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka 
psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki nad star-
szymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie 
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi praw-
ne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie 
alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, 
usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych on  line za  pomocą aplikacji mobilnych, usługi 
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi 
detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomo-
ści, usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób 
i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płat-
ności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, mo-
demy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, 
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, 
przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia 
do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządze-
nia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, 
dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, de-
kodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, na-
grywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów teleko-
munikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zesta-
wy kina domowego, projektory do  kina domowego, wyświetlacze 
do  zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, pro-
jektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, ak-
cesoria do  urządzeń mobilnych, akcesoria do  telefonów, akcesoria 
do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, fu-
terały na  tablety, etui na  urządzenia mobilne, etui na  telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki 
samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobil-
nych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwy-
ty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło 
ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne do  telefonów, 
szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane do  ochrony ekranów 
urządzeń mobilnych, szkło hartowane do  ochrony ekranów telefo-
nów, szkło hartowane do  ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów ta-
bletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów 
urządzeń mobilnych, folia polimerowa do  ochrony ekranów telefo-
nów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, długopisy elek-
troniczne, długopisy do  ekranu dotykowego, elektroniczne pióra 
[ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra magne-
tyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do  noszenia kompute-
rów, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przysto-
sowane do  noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje 
drukowane, gazety, czasopisma drukowane, druki, kalendarze, książ-
ki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, komiksy, foto-
grafie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kul-
kowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], 
długopisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem apa-
ratów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, 
materiały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażo-
we, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace 
biurowe, doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodar-
czej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospo-
darczej, informacja o  działalności gospodarczej, handlu, reklamie, 
promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usłu-
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, 
promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie 

powierzchni na  cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, or-
ganizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalno-
ścią artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwa-
rzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo zwią-
zane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospo-
darczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozryw-
kowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunika-
cyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, 
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomu-
nikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozryw-
kowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub za-
poznawać się z  opisem oraz kupować te towary, w  szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia usług, usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hur-
towa i  detaliczna energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, po-
średnictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do  usług medycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call 
center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w  zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, 
usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradz-
two podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi związa-
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ne z  majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, po-
średnictwo w  zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem 
nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie 
inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przy-
rządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elek-
trycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktu-
alności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, 
usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomuni-
kacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za po-
średnictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez ter-
minale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmi-
sja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kom-
puterowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputero-
we, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, usługi w  zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, bez-
przewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i  multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, nadawa-
nie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja pro-
gramów radiowych, nadawanie i  transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie 
informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośred-
nictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie pro-
gramów za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, 
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewnia-
nia dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów 
telewizyjnych udostępnianych za  pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i  rozpo-
wszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci kompute-
rowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, 
usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących 
do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych programów telewi-
zyjnych transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, rozpo-
wszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja analogowych programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami 
telewizyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych transmitowa-
nych za  pośrednictwem nadajników naziemnych, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem nadajników naziemnych, usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruk-

tury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych 
polegające na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi infor-
macyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 39 Transport, transport samochodowy, transport morski, 
transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, 
wypożyczanie środków transportu, pakowanie i  składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybu-
cji energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywanie 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopa-
trywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wy-
wozem śmieci, wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o  położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
pośrednictwo w  zakresie ww  usług, usługi informacyjne, doradcze 
i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 na-
uczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie 
imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyj-
nych i  rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, 
organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sym-
pozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, pu-
blikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publi-
kowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów radiowych, 
wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyj-
nych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyj-
nych, produkcja programów radiowych, montaż programów radio-
wych i  telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia 
telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewi-
zyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wy-
boru pakietów programowych programów telewizyjnych i  radio-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycz-
nych, usługi w  zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi 
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i  ra-
diowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, 
dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi pu-
blikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, w  tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usłu-
gi w  zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości 
i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligen-
cji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go, Instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, 
Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów in-
formatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie 
projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami infor-
matycznymi, Usługi doradcze w  zakresie technologii informatycz-
nych i  komputerowych, Usługi zarządzania projektami w  zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria kompute-
rowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, ho-
sting stron internetowych, hosting platform w  Internecie, hosting 
treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting infra-
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struktury sieciowej online na  rzecz osób trzecich, hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia 
portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, 
prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usłu-
gi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udo-
stępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczony-
mi do  tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, 
opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna 
i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniar-
ską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w  celu zaspokojenia 
potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu me-
dycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi 
osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecz-
nościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych on  line za  pomocą aplikacji mobilnych, usługi 
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w za-
kresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, 
usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu 
znajomości, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 38 Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyj-
nych, Usługi w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa 
prowadzenia portali internetowych w  zakresie: rozpowszechniania 
wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działal-
ność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne prze-
wodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komuni-
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kacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji 
za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności po-
przez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowe-
go, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, Transfer 
strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja pro-
gramów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmi-
sja satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, Zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi do-
stępu do  sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w  zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, 
wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci 
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem telewizji, nadawanie informacji za  pośrednictwem radia, 
nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzy-
ki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów te-
lewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem Interne-
tu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do  filmów, innych nagrań i  programów telewizyj-
nych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radio-
wych, agencje informacyjne, Przekazywanie i  rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz In-
ternetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do  fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi telein-
formatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do ko-
munikacji za  pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Do-
starczanie informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicz-
nej, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 
nauczanie, Kształcenie, edukacja, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i  wystaw 
edukacyjnych i  rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność 
kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy 
skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, 
Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablo-
wej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radio-
wych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży programów tele-
wizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów 
telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, 
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i te-
lewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych 
i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań mu-
zycznych, Usługi w  zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi 
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i ra-
diowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie na-
grań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja fil-
mów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów 
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, gry oferowane 
on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług 

(111) 353710 (220) 2021 05 27 (210) 529575
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) TeleWIZJa POlSaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat café
(540) 

(591) biały, różowy, ciemnoróżowy
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 05, 26 01 19
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, Czasopisma, Druki, Ka-
lendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fo-
tografie, notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do  nauczania 
z wyjątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Torby z two-
rzyw sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Mate-
riały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia admini-
stracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania 
rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie dzia-
łalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, audyt 
działalności gospodarczej, Informacja o  działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, Organiza-
cja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi re-
klamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, 
Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyj-
ne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem 
danych, Doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi 
sprzedaży towarów z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detalicz-
na z  branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa z branży: te-
lekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozryw-
kowej, kulturalnej, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów 
z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kom-
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puterowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególno-
ści: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, Pośrednictwo w  zakresie sprzedaży usług, Usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wy-
korzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż 
hurtowa i  detaliczna energii, w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycz-
nej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybu-
cji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i go-
rącą wodę, usług związanych z  odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług medycznych, Pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług me-
dycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Doradztwo podatkowe, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, Usługi w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszech-
niania wiadomości i  aktualności, Zbieranie i  przesyłanie informacji, 
Działalność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyj-
ne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi 
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi ko-
munikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komuni-
kacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodo-
wego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń te-
lekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumie-
niowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja sateli-
tarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, Usługi dostępu do  Internetu, Usługi dostępu 
do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo 
i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łączno-
ściowych, nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, nadawa-
nie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie informacji za  pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za  pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawa-
nie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji ka-
blowej, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nada-
wanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informa-
cji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 

Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dysku-
syjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatycz-
ne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie 
telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informa-
cji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, Usługi w  zakresie prowadzenia stacji radiowych 
polegające na  zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi w  za-
kresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie 
infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, 
Kształcenie, edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za  pośrednic-
twem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Orga-
nizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizo-
wanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie sympo-
zjów, Usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Pu-
blikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publi-
kowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, 
Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie ga-
zet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja fil-
mów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i  dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, 
satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji 
radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem 
stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja 
programów radiowych, Montaż programów radiowych i  telewizyj-
nych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia 
nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja 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, Wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, 
Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów ra-
diowych, gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, cza-
sopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług 

(111) 353711 (220) 2021 05 27 (210) 529577
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) CyFROWy POlSaT SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box
(540) 

(591) żółty, granatowy
(531) 26 01 01, 26 01 12, 26 01 16, 26 04 02, 26 04 04, 26 04 06, 
26 04 08, 26 11 03, 26 11 12, 26 15 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
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tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale 
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych 
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrz-
ne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacnia-
cze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery te-
lewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, 
wyświetlacze do  zestawów kina domowego, projektory, projektory 
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, 
akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na te-
lefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefo-
ny, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do  ładowania 
urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do  mocowania urządzeń 
mobilnych, uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, szkło ochronne 
do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z  tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu dotyko-
wego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra 
[pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, 
torby do  noszenia komputerów, torby przystosowane do  noszenia 
sprzętu wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficz-
nego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, dru-
ki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, kata-
logi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do naucza-
nia z  wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z  tektury, torby 
z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia ad-
ministracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, ba-
dania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o  działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, orga-
nizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi 
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usłu-
gi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-

szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa 
towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w  dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na  prezentacji 
ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w  zakresie 
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, doradztwo handlowe w  zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządza-
nie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z  usług w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania 
w  wodę, usług zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywo-
zem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług me-
dycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i  późniejszego korzystania z  usług medycznych i  opiekuń-
czych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług w  za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call cen-
ter) świadczone na  rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, 
usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingo-
we, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, do-
radztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], usługi 
związane z  majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościa-
mi, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, wyna-
jem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wyna-
jem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, 
finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i  konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instala-
cyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
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urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczą-
ce urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszech-
niania wiadomości i  aktualności, zbieranie i  przesyłanie informacji, 
usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi 
telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji 
radiowej, usługi komunikacji za  pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, usługi komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi 
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnia-
nie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyj-
ne, 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, nadawa-
nie audio, wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  in-
nych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz 
satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawa-
nie i  transmisja programów telewizyjnych, 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  pośrednictwem 
Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do  treści, 
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostęp-
nianych za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, agencje 
informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  da-
nych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi 
poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie i dystry-
bucja analogowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połączenia 
przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych 
za  pośrednictwem połączenia przewodowego z  odbiornikami tele-
wizyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja programów analogo-
wych telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników 
naziemnych, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników 
naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polega-
jące na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w  zakresie 
prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na  zapewnianiu infra-
struktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport 
samochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport baga-
żu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków trans-
portu, pakowanie i  składowanie towarów, organizowanie podróży, 
usługi w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, w  szczególności 
elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywanie w  energię, w  szczególności 

elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi za-
opatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odpro-
wadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wyznacza-
nie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww  
usług, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, 
usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działal-
ność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, orga-
nizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawni-
cze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, 
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów druko-
wanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawa-
nie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wy-
dawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, 
usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, 
usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów 
radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi re-
porterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapi-
sów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i re-
pertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi stu-
dia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, 
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry ofero-
wane on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemy-
słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i  informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Te-
stowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci 
informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzy-
skiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami infor-
matycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, 
Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i kompute-
rowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i  komputerowych, Inżynieria komputerowa, hosting, 
hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting stron in-
ternetowych, hosting platform w  Internecie, hosting treści cyfro-
wych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury 
sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla 
osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali in-
ternetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, progno-
zy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udo-
stępniania aplikacji mobilnych i  internetowych, włączając 
udostępnienie aplikacji za  pomocą platform z  aplikacjami przezna-
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czonymi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, 
opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna 
i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniar-
ską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w  celu zaspokojenia 
potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu me-
dycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi 
osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecz-
nościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontak-
tów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie 
relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi 
detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajo-
mości, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i  mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i  kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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(732) TeleWIZJa POlSaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat news
(540) 

(591) turkusowy, niebieski, biały
(531) 26 01 01, 26 01 16, 24 15 03, 27 05 01, 29 01 13, 26 15 01
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, ka-
talogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na  atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy 
[artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do naucza-
nia z wyjątkiem aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby z two-
rzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, mate-
riały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administra-
cyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania ryn-
kowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja 
wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamo-
we, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promo-
cyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promo-
cyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja 
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowe-
go w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działal-
nością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządza-
nie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradz-

two związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informa-
cji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu go-
spodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biu-
rowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż 
hurtowa towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewi-
zyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwa-
lające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz 
kupować te towary, w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert 
usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradz-
two handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produk-
tów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii 
elektrycznej i  cieplnej, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży energii, 
w  tym energii elektrycznej i  cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania w  wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  za-
pewniania dostępu do  usług medycznych, pośrednictwo w  zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
medycznych i  opiekuńczych, pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące działalności 
centrów telefonicznych (call center) świadczone na  rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewi-
zyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbiera-
nie i  przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi 
komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za  pośrednic-
twem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale 
komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawa-
nia telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, trans-
misja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja 
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo 
na  żądanie, zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputero-
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wych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usłu-
gi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektro-
nicznej, usługi w  zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, 
bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i  multimedialne 
za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie 
bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i  transmisja progra-
mów radiowych, nadawanie i  transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie informacji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie infor-
macji za  pośrednictwem radia, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez sateli-
tę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów 
za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania do-
stępu do  treści, stron internetowych i  portali, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewi-
zyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radio-
wych, agencje informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie in-
formacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz inter-
netu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do  forów 
dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinforma-
tyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie pro-
wadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych pole-
gające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, 
usługi edukacyjne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność 
sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń 
kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publiko-
wanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, 
komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wyka-
zów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie 
periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprze-
daży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprze-
daży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, pro-
dukcja programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, 
montaż programów radiowych i  telewizyjnych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie: udostępniania zapisów audycji ra-
diowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udo-
stępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udo-
stępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, 
usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych 
i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie 
nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja fil-
mów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyj-
nych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usłu-
gi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, 
wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, w  tym 
on-line, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług 
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(591) różowy, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 01 01, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 13, 26 15 01
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, kata-
logi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra na atra-
ment, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły 
biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjąt-
kiem aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw sztucz-
nych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instrukta-
żowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace 
biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospo-
darcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organiza-
cja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 
informacja o  działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organi-
zacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów 
i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materia-
łów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publiko-
wanie 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, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, sys-
tematyzacja danych i  zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie 
danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarza-
niem danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji 
biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, techno-
logicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, 
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożyw-
czej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
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technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szcze-
gólności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, usługi pośrednictwa w  dziedzinie świadczenia usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, 
pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z  usług w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług zwią-
zanych z  odprowadzaniem ścieków, usług związanych z  wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług medycznych, 
pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opiekuńczych, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i  zapewniania dostępu do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące 
działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone na  rzecz 
osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji tele-
wizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w za-
kresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w  zakresie 
prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbiera-
nie i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunika-
cji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitar-
nej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, usługi komunikacji za  pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablo-
wej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kom-
puterową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do  internetu, usługi 
dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji ra-
diowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem internetu i  innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie 
i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nada-
wanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za po-
średnictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie progra-
mów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania do-
stępu do  treści, stron internetowych i  portali, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyj-
nych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, usługi 
poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych 
w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypo-

życzanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radio-
wych polegające na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu 
infrastruktury technicznej, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogo-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem 
satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszech-
nianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych przekazy-
wanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami 
telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewo-
dowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybu-
cja programów analogowych telewizyjnych transmitowanych za  po-
średnictwem nadajników naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednic-
twem nadajników naziemnych, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 nauczanie, 
kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem 
komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych i  rozrywko-
wych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wy-
staw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, 
organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydaw-
nicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, 
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowa-
nych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie 
wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawa-
nie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi 
sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, stu-
dia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych 
i  telewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, 
wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i  radio-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, 
usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji fil-
mów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i  radiowych, projekcja 
filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań 
wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów 
radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i pu-
blikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy kom-
puterowe, urządzenia do  gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagra-
nia cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, 
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, 
terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, 
terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektro-
nicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy ko-
munikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, mode-
my wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, 
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, od-
biorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, 
odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświe-
tlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia 
telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radio-
wych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne 
urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, kon-
wertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, pro-
jektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, ak-
cesoria do  telefonów, akcesoria 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 samochodowe do urządzeń mobilnych, 
szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochron-
ne do  telefonów, szkło ochronne do  tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, szkło hartowane do  ochrony ekranów table-
tów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów telefonów z  tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, dłu-
gopisy elektroniczne, długopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne 
pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra 
magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do noszenia kom-
puterów, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje druko-
wane, gazety, czasopisma drukowane, druki, kalendarze, książki, 
wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, 
notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pió-
ra wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długopisy ko-
lorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby 
papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materiały dru-
kowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały 
piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi ana-
lizy i  informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, 
administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja dzia-
łalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje infor-
macji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów 
handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, 
usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowa-
nie 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, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarza-
nie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie prze-
twarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie in-
formacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzie-
żowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycz-
nej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z  branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: tele-
komunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać 
się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi 
pośrednictwa w  dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w za-
kresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i  paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności 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 od-
prowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośred-
nictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
pieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatko-
we, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośred-
nictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finan-
sowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościo-
wymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi 
leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, doradztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, wy-
najem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wy-
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najem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, 
finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne 
dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania 
danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przy-
rządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elek-
trycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 
Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w  za-
kresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualno-
ści, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi 
komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za  pośrednic-
twem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale 
komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawa-
nia telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, trans-
misja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wi-
deo na  żądanie, zapewnianie dostępu do  globalnych sieci 
komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci kompu-
terowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komuni-
kacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, 
bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawa-
nie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja pro-
gramów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie informacji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie infor-
macji za  pośrednictwem radia, nadawanie informacji za  pośrednic-
twem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez sateli-
tę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów 
za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania do-
stępu do  treści, stron internetowych i  portali, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewi-
zyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  programów radio-
wych, agencje informacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie in-
formacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Inter-
netu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do  forów 
dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinforma-
tyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem satelitów, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające 
na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w  zakresie prowa-
dzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport samochodo-

wy, transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport 
osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie 
i  składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę 
wodną i  gorącą wodę, usługi związane z  odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiektów 
za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji 
o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww  usług, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowa-
nie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw eduka-
cyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, 
organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympo-
zjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publi-
kowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowa-
nie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawa-
nie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów radiowych, wy-
najem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, 
wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, 
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, 
studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie 
nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wi-
deo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypoży-
czanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystry-
bucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty 
reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemy-
słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testo-
wanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci infor-
matycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatyczny-
mi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi dorad-
cze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi 
zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i kom-
puterowych, Inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwerów, ho-
sting portali internetowych, hosting stron internetowych, hosting 
platform w Internecie, hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy ho-
stingu w  chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online na  rzecz 
osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron interneto-
wych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymy-
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wania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych 
i  internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za  pomocą plat-
form z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psycholo-
giczna, opieka medyczna i  zdrowotna, domy opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, 
prywatne i  społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w  celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie 
alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, 
usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych on  line za  pomocą aplikacji mobilnych, usługi 
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi 
detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu znajo-
mości, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, 
gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD 
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, 
urządzenia do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, na-
grania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, 
telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale kompu-
terowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multime-
dialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elek-
tronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy 
zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, 
wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne 
urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery tele-
wizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektronicz-
ne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, 
nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomu-
nikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery stan-
dardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina 
domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów 
kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multime-
dialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń 
mobilnych, akcesoria do  telefonów, akcesoria do  tabletów, futerały 
na  urządzenia mobilne, futerały na  telefony, futerały na  tablety, etui 
na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, 
słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne 
urządzenia do  ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty 
do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urzą-
dzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do  urządzeń mobil-
nych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło 
hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane 
do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów 
tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z  tworzyw sztucznych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony 
ekranów telefonów, folia polimerowa do  ochrony ekranów tabletów, 

długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu dotykowego, elektronicz-
ne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra 
magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do noszenia kom-
puterów, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje druko-
wane, gazety, czasopisma drukowane, druki, kalendarze, książki, 
wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, 
notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długopisy koloro-
we, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby papie-
rowe, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, 
papier, tektura, 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsul-
tacje w  zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i  informacji 
biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, pla-
nowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodar-
czej, audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospo-
darczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, 
organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usłu-
gi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub 
promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, orga-
nizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością ar-
tystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i  zarządzanie nimi, 
komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie da-
nych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z prze-
twarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, roz-
powszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji 
handlowych, wyszukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla 
osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyj-
nej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna to-
warów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, techno-
logicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomu-
nikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, 
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmo-
wej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwala-
jące nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz ku-
pować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi 
pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie 
świadczenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprze-
daż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i ciepl-
nej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycz-
nej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatry-
wania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i za-
opatrywania w  wodę, usług zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług me-
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dycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuń-
czych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośred-
nictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w  sprawach 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 sprawach bezpieczeństwa, doradz-
two podatkowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządza-
nie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo 
podatkowe, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w  zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, 
usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo 
podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednic-
two w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomo-
ści i  majątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń 
handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sie-
ciowych, urządzeń do  nadawania, usługi naprawcze dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyj-
nych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji da-
nych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konserwa-
cyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nada-
wania, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych i  elektronicz-
nych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 38 Usługi w  zakresie prowadzenia agencji 
informacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechnia-
nia wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi 
telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomu-
nikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, 
usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi 
komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komuni-
kacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności po-
przez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, 
usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomuni-
kacyjnych z  globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja 
wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompute-
rowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usłu-
gi dostępu do  Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektro-
nicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyj-
nych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Inter-
netu i  innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, prze-
kaz satelitarny, nadawanie i  transmisja programów radiowych, 
nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informa-
cji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem 
radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie mu-
zyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów tele-
wizji kablowej, nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, 
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elek-
tronicznymi], usługi zapewniania dostępu do  treści, stron interneto-
wych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, 
innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośred-
nictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunika-

cyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne, przekazywa-
nie i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnia-
nie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, 
usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących 
do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie 
i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogo-
wych programów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem 
połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych prze-
kazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiorni-
kami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja programów 
analogowych telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem na-
dajników naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych pro-
gramów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajni-
ków naziemnych, usługi w  zakresie prowadzenia stacji radiowych 
polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w zakresie 
prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruk-
tury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport samo-
chodowy, transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, 
transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, 
pakowanie i  składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i  cieplnej, zaopatrywanie w  energię, w  szczególności elektryczną 
i  cieplną, dystrybucja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ście-
ków, usługi związane z wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiek-
tów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji 
o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww  usług, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 
nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie im-
prez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizo-
wanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie 
szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi 
wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elek-
troniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów 
drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wy-
dawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, 
wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, 
usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, 
usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyj-
nych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów ra-
diowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi repor-
terskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów 
audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertu-
arze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów 
telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań muzycznych, usługi w  zakresie nagrań, usługi studia nagrań, 
usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych 
i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publiko-
wania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw 
nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie 
projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelnia-
nia, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowa-
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nia komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja opro-
gramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania kompu-
terowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfigura-
cja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śled-
cza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kom-
puterów i  informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Te-
stowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w  zakresie sieci 
informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyski-
wania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informa-
tycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi 
doradcze w  zakresie technologii informatycznych i  komputerowych, 
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i  komputerowych, Inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwe-
rów, hosting portali internetowych, hosting stron internetowych, ho-
sting platform w Internecie, hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy 
hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz 
osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron interneto-
wych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymy-
wania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszuki-
warek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych 
i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform 
z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, do-
radcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 
Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka 
medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pie-
lęgniarską lub medyczną, usługi w  zakresie higieny i  urody dla ludzi 
i  zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i społecz-
ne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, 
opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych do-
radców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych onli-
ne, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi 
astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opie-
ka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi 
agencji pośrednictwa w  zawieraniu znajomości, usługi w  zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług 

(111) 353716 (220) 2020 01 27 (210) 509489
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) ROMeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Podgrodzie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOX
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 04 02, 26 04 18
(510), (511) 12 części i  akcesoria do  pojazdów, elektryczne rowery 
składane, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z  pedałami, pojazdy elek-
tryczne, rowery elektryczne 

(111) 353717 (220) 2021 04 19 (210) 527755
(151) 2021 10 13 (441) 2021 06 07

(732) gRUPa „PaTIO” SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Patio
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 04 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnic-
twa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzy-
wa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, Środki do gaszenia ognia, 
Preparaty do hartowania i  lutowania metali, Substancje chemiczne 
do  konserwowania żywności, Substancje garbujące, Kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, 5 Produkty farmaceutyczne, medycz-
ne i  weterynaryjne, Środki sanitarne do  celów medycznych, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryj-
nych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do  plombowania zębów, 
woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania szkod-
ników, Fungicydy, herbicydy, 6 Metale nieszlachetne i  ich  stopy, 
Budowlane materiały metalowe, Przenośne budynki metalowe, 
Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Przewody nie-
elektryczne i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby żelazne, 
pojedyncze drobne wyroby metalowe, Rury i  rurki metalowe, Kasy 
pancerne, Rudy (kruszce), 7 Maszyny i obrabiarki, Silniki (z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych), Mechanizmy sprzęgania i na-
pędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia 
rolnicze o  napędzie innym niż ręczny, Inkubatory do  jaj, automaty 
sprzedające, 8 narzędzia i  przyrządy ręczne (o  napędzie ręcznym), 
Sztućce, Broń biała, Brzytwy, maszynki do golenia, 17 Kauczuk, guta-
perka, guma, azbest, mika i substytuty tych wszystkich materiałów, 
Tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w  produkcji, Mate-
riały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, Rury 
elastyczne niemetalowe, 19 Materiały budowlane niemetalowe, 
Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smo-
ła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe, Pomniki niemetalowe, 
21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, 
grzebienie i  gąbki, Pędzle (z  wyjątkiem pędzli malarskich), Mate-
riały do  wytwarzania pędzli, Sprzęt do  czyszczenia, Wełna (wata) 
stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z  wyjątkiem 
szkła stosowanego w budownictwie), Wyroby szklane, porcelanowe 
i ceramiczne, 27 Dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum i inne 
materiały do pokrywania podłóg, Kilimy (nietekstylne), 31 Produkty 
rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, 
Świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, 
Karma dla zwierząt, Słód, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności go-
spodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, Prace biu-
rowe, 38 Telekomunikacja, 39 Transport, Pakowanie i  składowanie 
towarów, Organizowanie podróży, 42 Badania oraz usługi-naukowe 
i  techniczne, oraz ich  projektowanie, analizy przemysłowe i  usługi 
badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego 

(111) 353718 (220) 2021 06 17 (210) 530446
(151) 2021 10 26 (441) 2021 07 12
(732) OFeRTeO SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oferteo
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(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, niebieski
(531) 26 11 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Pośrednictwo w transakcjach kupna i sprzedaży towa-
rów i usług, Pozyskiwanie nabywców i dostawców towarów i usług, 
Pozyskiwanie i  rozpowszechnianie ogłoszeń, w  tym w  Internecie 
i  poprzez Internet, Wsparcie oraz organizowanie przetargów i  au-
kcji, w  tym w  Internecie i  poprzez Internet, Wynajmowanie miejsc 
i  powierzchni reklamowych i  ogłoszeniowych, w  tym w  Internecie 
i  poprzez Internet, 42 Wytwarzanie i  utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, w tym serwisów internetowych 

(111) 353719 (220) 2021 08 16 (210) 532779
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) R3 POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R3 Reduce Recycle Reuse
(540) 

(591) zielony, granatowy, biały
(531) 26 01 05, 26 11 01, 26 11 07, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 13
(510), (511) 7 Maszyny do  mycia butelek, Maszyny do  przetwarza-
nia tworzyw sztucznych, Maszyny do  przetwórstwa metali, Maszy-
ny do sortowania dla przemysłu, Maszyny do usuwania odpadków, 
Obudowy [części maszyn], Roboty przemysłowe, Sortownice, Ugnia-
tarki mechaniczne, 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
rynkowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w  dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w  dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych w  reklamie, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, Poszukiwania w zakresie 
patronatu, Produkcja filmów reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnia-
nie reklam, Usługi marketingowe, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów automa-
tycznych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, 40 Informacje o  obróbce materiałów, niszczenie 
odpadów i  śmieci, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Recykling 
odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów i materiałów nadających się 
do recyklingu [przetwarzanie], Upcykling 

(111) 353720 (220) 2021 08 16 (210) 532780
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 13
(732) R3 POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Recomat
(540) 

(591) zielony, granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 7 Maszyny do  mycia butelek, Maszyny do  przetwarza-
nia tworzyw sztucznych, Maszyny do  przetwórstwa metali, Maszyny 

do sortowania dla przemysłu, Maszyny do usuwania odpadków, Obu-
dowy [części maszyn], Roboty przemysłowe, Sortownice, Ugniatarki 
mechaniczne, 35 administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w  dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, Dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i biznesowych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing ukierunkowany, Optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, Poszukiwania w  zakresie patronatu, Produkcja fil-
mów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Usługi marketingo-
we, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, 40 Informacje o obrób-
ce materiałów, niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka [przetwarzanie] 
odpadów, Recykling odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów i materia-
łów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Upcykling 

(111) 353721 (220) 2021 08 30 (210) 533303
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) BaFIa anITa F h U  U BaFII, Poronin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tatrzańskie Zioło
(540) 

(531) 05 03 13, 27 05 01
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, Zioła lecznicze, 
Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Olejki lecznicze, herbaty ziołowe do ce-
lów leczniczych, 30 Wyroby spożywcze, herbata, Zioła do celów spo-
żywczych, Przyprawy, nielecznicze napoje na  bazie herbaty, Kawa, 
32 napoje owocowe i  soki owocowe, Piwa, 33 napoje alkoholowe, 
alkohole na bazie ziół 

(111) 353722 (220) 2021 08 31 (210) 533361
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 20
(732) BTl lOgISTIK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Włocławek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BTl lOgISTIK
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 17, 27 05 24, 01 17 11
(510), (511) 39 Usługi kurierskie w  zakresie transportowania ładun-
ków, Usługi kurierskie, Transport drogą kurierską, Dostawa towarów 
poprzez kuriera, Dostawa paczek przez kuriera, Usługi kurierskie do-
tyczące towarów, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, 
Usługi kurierskie w  zakresie dostarczania paczek, Magazynowanie, 
Usługi magazynowe, Magazynowanie towarów, Magazynowanie pa-
czek, Magazynowanie dokumentów, Magazynowanie i składowanie 

(111) 353723 (220) 2021 08 31 (210) 533362
(151) 2022 04 19 (441) 2021 12 20
(732) KOnIeCKO IReneUSZ FIRMa IReKS, Fabianki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CaR SPa DeTaIlIng PReMIUM
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 01 01 05, 18 01 09
(510), (511) 37 Mycie samolotów, Mycie pojazdów mechanicznych, 
Czyszczenie i  mycie samochodów, Mycie i  polerowanie pojazdów 
silnikowych, Konserwacja pojazdów, naprawy i  konserwacja samo-
chodów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów 

(111) 353724 (220) 2021 09 08 (210) 533692
(151) 2022 02 18 (441) 2021 10 18
(732) POlSKIe DOMy MODUłOWe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cierpice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PDM
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i  budynki przenośne, Metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Modułowe konstruk-
cje metalowe, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drobne wyroby metalowe, Meta-
lowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półpro-
duktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstruk-
cje modułowe, Domy modułowe, niemetalowe, niemetalowe modu-
łowe elementy budowlane, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w  ob-
rocie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi w zakresie wycen, 37 Usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa budynków, 
Budowa części budynków, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, 
Konserwacja i naprawa budynków, Sprzątanie nieruchomości, Wyna-
jem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czysz-
czącego i konserwacyjnego, 42 Usługi projektowania, Projektowanie 
budynków, Projektowanie budowlane, Projektowanie urbanistyczne, 
Projektowanie wnętrz budynków, Doradztwo w zakresie projektowa-
nia konstrukcyjnego, Usługi naukowe i  technologiczne, Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Badania dotyczące bu-
dynków, Usługi w zakresie technologii informacyjnych 

(111) 353725 (220) 2021 09 02 (210) 533478
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 24
(732) KOKCZyŃSKI MIChał, Konstancin-Jeziorna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaSInO PalaCe PaRK CaFe KOnSTanCIn
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 05 13 25, 24 01 10, 24 01 17, 24 09 02, 26 11 03, 26 11 05, 
26 11 08, 27 05 09, 27 05 17, 29 01 12

(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi w za-
kresie prowadzenia restauracji, kawiarni, kafeterii, cukierni, barów, 
kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i  transportem, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Kok-
tajlbary, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Bary, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i  napojów dla gości, Organizacja przyjęć weselnych, urodzinowych 
i okolicznościowych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, 
Organizowanie posiłków w  hotelach, Przygotowywanie i  zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygoto-
wywanie posiłków i  napojów, Przygotowywanie żywności dla in-
nych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wy-
kwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie je-
dzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i  barach, Usługi barmanów, Usługi barów i  restauracji, 
Usługi barowe, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi 
kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i  napoje], Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na  wynos, Usługi restauracyjne, Usługi w  zakresie 
bankietów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], 
Usługi w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, Usługi w  zakresie 
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi 
zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi osobistych 
kucharzy, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Usługi barów kawowych, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Wynajem mebli, bieli-
zny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i  napojów, Wynajem pomieszczeń na  przyjęcia towarzyskie, konfe-
rencje, warsztaty, spotkania i uroczystości 

(111) 353726 (220) 2021 09 13 (210) 533898
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 20
(732) JaKO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kokanin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 10% alK  PIWny BĄCZeK PIWO BaRDZO MOCne
(540) 

(591) czarny, złoty, czerwony, szary, biały
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 17, 27 05 24, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 16
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa 

(111) 353727 (220) 2021 10 06 (210) 534880
(151) 2022 04 15 (441) 2021 12 27
(732) WIĘCeK BOgDan BUDMaT, Płock (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Budmat Paczka z Twoim Ogrodzeniem
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe stałe i  przenośne, ogrodzenia 
metalowe i  ich  części, bramy i  drzwi metalowe, kratownice meta-
lowe, balustrady i  barierki metalowe i  ich  części, 19 niemetalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i  konstrukcyjne, Budowlane elementy wykończeniowe 
z tworzyw sztucznych, Kształtki, Profile, Kształtowniki i listwy z two-
rzyw sztucznych, Bramy i ogrodzenia niemetalowe, Drzwi, Skrzydła 
drzwiowe, Płyty drzwiowe, Ościeżnice i  futryny drzwiowe niemeta-
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lowe, 39 Transport materiałów budowlanych, Transport drogowy ła-
dunków, Konfekcjonowanie towarów, Załadunek i wyładunek towa-
rów, Pakowanie i  składowanie towarów, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem 

(111) 353728 (220) 2021 10 13 (210) 535215
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) FIDOWICZ Jan JaWIT, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SyMBOl SMaKU
(540) 

(591) brązowy
(531) 05 01 05, 25 01 25, 27 05 01, 29 01 07
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, konserwy mięsne, koncentraty i  eks-
trakty mięsne, ryby nieżywe, konserwy i przetwory rybne, drób nieży-
wy, dziczyzna, jaja, mleko i produkty mleczne, galaretki jadalne, dżemy, 
konfitury, masło orzechowe, oleje i  tłuszcze jadalne, pyłki kwiatowe 
jako żywność, soki roślinne do gotowania, owoce i warzywa konserwo-
we, mrożone, puszkowane, suszone i gotowane, przetwory jarzynowe, 
soja konserwowana spożywcza, kompoty, konserwowane, mrożone, 
suszone i  gotowane owoce i  warzywa, owoce lukrowane, marmolada, 
miąższ owoców, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce 
konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, chipsy owocowe, napoje 
sojowe, pasztety i kotlety sojowe, tofu, galaretki jadalne, sos żurawinowy, 
przekąski na bazie owoców, pikle, pulpa owocowa-miazga owocowa, sa-
łatki owocowe, sałatki warzywne, galaretki owocowe, skórki owocowe, 
kapusta kiszona, ogórki kiszone, ogórki konserwowe, warzywa konser-
wowane, grzyby konserwowane, warzywa w puszkach, kiszone warzy-
wa, soki roślinne do gotowania, przecier jabłkowy, przecier pomidoro-
wy-koncentraty, przekąski na bazie owoców, suszone owoce i warzywa, 
bulion, zupy, zupy jarzynowe-przetwory, rosół, tahini-pasta z  ziarna 
sezamowego, korniszony, owocowe chipsy, chrupki owocowe, chrupki 
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, hummus-pasta z  ciecierzycy, kan-
dyzowane owoce, warzywa gotowane, owoce gotowane, soczewica 
konserwowana, przetworzone owady, larwy, liofilizowane owoce, liofili-
zowane owoce w czekoladzie, cytryny w syropie, artykuły żywnościowe 
rolnictwa ekologicznego-mięso, wędliny, konserwy mięsne, konserwy 
i przetwory rybne, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, puszko-
wane, suszone i gotowane, jaja, galaretki jadalne, dżemy, konfitury, masła 
orzechowe, oleje i  tłuszcze jadalne, przetwory jarzynowe, marmolada, 
warzywa konserwowane, kiszone warzywa, kompoty, miąższ owoców, 
owoce kandyzowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w pusz-
kach, 30 Biszkopty, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, ciastka, 
cukierki, galaretki owocowe jako słodycze, herbatniki, piernik, ketchup-
-sos, krakersy, majonezy, makarony, mączne ciasta, potrawy na  bazie 
mąki, musztarda, naleśniki, sosy, napoje na  bazie herbaty, pastylki-cu-
kierki, paszteciki, placki, potrawy na  bazie mąki, kawa, herbata, kakao, 
cukier, ryż, mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, miód, syropy 
owocowe, syropy, ocet, czekolada, czekoladki, ciasto, napoje na  bazie 
czekolady, herbata mrożona, napoje na  bazie kakao, wyroby z  kakao, 
kanapki, karmelki-cukierki, napoje na bazie kawy, sos sojowy, przypra-
wy, sól kuchenna, drożdże, lody spożywcze, sosy do sałatek, płatki i pro-
dukty zbożowe, słodycze i wyroby cukiernicze, chleb, bułki, ryż, kasze, 
mąka spożywcza, cukier, musy deserowe, pesto, muesli, napary inne niż 
do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, sosy sałatkowe, artykuły żywnościowe rolnictwa ekologicz-
nego-ciastka, cukierki, ketchupy, majonezy, makarony, musztardy, sosy, 
kawa, herbata, kakao, miód, syropy owocowe, syropy, ocet, czekolada, 
czekoladki, ciasto, sosy do sałatek, słodycze i wyroby cukiernicze, chleb, 
bułki, ryż, kasze, pesto, muesli, 32 Soki owocowe, soki warzywne, wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owoco-
we, syropy, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, koktajle bezalkoho-
lowe, bezalkoholowe napoje owocowe, lemoniada, nektary owocowe 
bezalkoholowe, syropy do  napojów, artykuły żywnościowe rolnictwa 
ekologicznego-soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, syropy, 
lemoniada, nektary owocowe bezalkoholowe, syropy do napojów 

(111) 353729 (220) 2021 11 18 (210) 535267
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) BOROWSKI KRZySZTOF, Kieźliny (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ÉClaT Salon PIĘKnOŚCI
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 44 Usługi: manicure, pedicure, kosmetyczne na  włosy, 
twarz i ciało, pielęgnacja stóp, depilacja woskiem, kosmetyczne usu-
wanie laserem zbędnych włosów 

(111) 353730 (220) 2021 10 14 (210) 535275
(151) 2022 04 12 (441) 2021 12 27
(732) alCan JaKUB alCaTeX, Jastrzębie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hOX
(540) 

(531) 27 05 01, 03 03 01, 03 06 25
(510), (511) 25 Odzież, odzież dzieci, dla niemowląt, dla dorosłych, 
obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna noc-
na, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, 
chustki, czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, garnitury, kapelusze, 
stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, 
marynarki, stroje do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imi-
tacji skóry, okrycia wierzchnie, pantofle domowe, peleryny, piżamy, 
stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, raj-
stopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, 
swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety 

(111) 353731 (220) 2021 10 26 (210) 535675
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) MyClaIRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MyClaIRe
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 01, 26 11 08
(510), (511) 16 Papier, karton, druki, Fotografie, afisze, plakaty, Pu-
blikacje drukowane, broszury, katalogi, etykiety z  papieru, etykiety 
nie  z  materiału tekstylnego, samoprzylepne etykiety drukowane, 
Papier do  pakowania, pudełka kartonowe lub papierowe, materiały 
do  pakowania wykonane z  kartonu, Opakowania na  prezenty, Folia 
do pakowania prezentów, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] 
z papieru lub tworzyw sztucznych, Materiały z  tworzyw sztucznych 



110 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 32/2022

do pakowania, nie ujęte w innych klasach, Torby papierowe i z two-
rzyw sztucznych do  pakowania, 18 Skóra i  imitacje skóry oraz wy-
roby z  tych materiałów: torebki damskie, torby podróżne, aktówki, 
teczki, torby turystyczne, portfele, portmonetki, pasy skórzane, etui 
na  klucze, Walizy, Torebki damskie z  materiałów skóropodobnych 
i materiałów tkanych oraz torebki dziane, Paski skórzane, Torby po-
dróżne, niewielkie torby podróżne, Zestawy podróżne, Walizki i tor-
by podróżne podręczne, Portfele, portmonetki, Siatki na zakupy, 25 
Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Odzież ze  skóry, odzież z  imitacji 
skóry, Odzież robocza, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzch-
nia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Żakiety z dzianiny, żakiety piko-
wane, żakiety męskie, Kamizelki do  ochrony przed wiatrem, kami-
zelki skórzane, bolerka, Szorty, koszule, koszulki z krótkim rękawem, 
Spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, Spódnico-spodnie, sukienki 
skórzane, Spodnie wierzchnie, spodnie sportowe, spodnie skórzane, 
spodnie sztruksowe, topy, garnitury, kombinezony, fartuchy, okrycia 
robocze, Obuwie, obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty sznurowane, 
Buty zimowe, obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastycz-
ne, obuwie do  wspinaczki, obuwie na  polowania, sandały, sandały 
drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, nakrycia głowy, Sza-
le, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, Rękawiczki, paski, paski do bu-
tów i obuwia, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Reklama, 
Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, reklama radiowa, reklama 
w czasopismach, reklama na billboardach elektronicznych, Promowa-
nie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama i usługi reklamowe, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Re-
klama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do przeszukiwania, Reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Usługi w  zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-
-line, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 39 Transport 
i składowanie towarów, Transport drogowy tekstyliów, Wysyłki towa-
rów, Magazynowanie, przechowywanie pod nadzorem odzieży 

(111) 353732 (220) 2021 10 27 (210) 535766
(151) 2022 04 22 (441) 2022 01 03
(732) BORTKIeWICZ JOlanTa laBORaTORIUM PIlOMaX, 
Milanówek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaX angIelSKI PIlOMaX TRIChO WaX
(540) 

(591) czarny, biały, jasnobrązowy
(531) 27 05 01, 29 01 13, 25 01 15, 26 04 04, 26 04 22
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki do  pielęgnacji włosów, Środki 
do układania fryzur, 5 Preparaty do włosów do celów medycznych 

(111) 353733 (220) 2021 10 27 (210) 535767
(151) 2022 04 22 (441) 2022 01 03
(732) BORTKIeWICZ JOlanTa laBORaTORIUM PIlOMaX, 
Milanówek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaX angIelSKI PIlOMaX MeD WaX

(540) 

(591) czarny, biały, niebieski, szary
(531) 25 01 15, 26 04 04, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki do  pielęgnacji włosów, Środki 
do układania fryzur, 5 Preparaty do włosów do celów medycznych 

(111) 353734 (220) 2021 11 03 (210) 535987
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 17
(732) WInylOBRanIe I PłyTy gRaMOFOnOWe SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WInylO BRanIe
(540) 

(531) 26 01 03, 26 01 19, 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie książek, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie płyt winylowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie płyt winylowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie płyt 
kompaktowych z muzyką, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie płyt 
kompaktowych z  muzyką, 41 Usługi pisania blogów, Publikowanie 
książek, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowa-
nie spotkań z  dziedziny edukacji, Organizacja i  przeprowadzanie 
koncertów muzycznych 

(111) 353735 (220) 2021 11 03 (210) 536044
(151) 2022 04 13 (441) 2021 12 27
(732) lUMenMaX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lumenmax leD TeChnOlOgy SOlUTIOnS
(540) 

(591) szary, pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, granatowy, 
ciemnoszary
(531) 26 01 01, 26 04 01, 26 04 10, 26 04 16, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 lampy elektronowe, 11 lampy bakteriobójcze 
do oczyszczania powietrza, latarnie oświetleniowe, lampy do oświe-
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tlania akwarium, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, Przeciw-
oślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], Reflek-
tory do lamp, Oprawki do lamp elektrycznych, lampy do oświetlania 
akwarium, lampy bezpieczeństw, Żarówki oświetleniowe, Urządze-
nia i instalacje oświetleniowe 

(111) 353736 (220) 2021 11 04 (210) 536069
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) gÓRnICKI PIOTR naTURaya PIOTR gÓRnICKI, Warszawa (Pl);
ŚWIaDOMI MIMOChODeM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naTURaya
(540) 

(591) zielony
(531) 27 05 01, 29 01 11, 26 13 99, 05 11 15
(510), (511) 1 ekstrakty roślinne stosowane w  produkcji żywno-
ści, 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety, ekstrakty ro-
ślinne i  ziołowe do  celów leczniczych, 29 Oleje roślinne do  celów 
spożywczych     
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 353737 (220) 2021 10 29 (210) 535813
(151) 2022 05 25 (441) 2022 01 24
(732) nOWICKI aleKS aleX, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTheR eaRTh We aRe ReCyCleD We aRe The FUTURe
(540) 

(531) 01 05 01, 01 05 23, 27 05 01
(510), (511) 25 Odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci, Odzież goto-
wa, Bluzki, Dzianina [odzież], T-shirty z  krótkim i  długim rękawem, 
Spodnie, Podkoszulki, Odzież sportowa, Koszulki sportowe z  krót-
kimi i długimi rękawami, Koszulki z krótkim lub z długim rękawem, 
legginsy, Chustki na głowę, Czapki jako nakrycia głowy, Długie luź-
ne stroje, Dzianina jako odzież, Kamizelki, Kombinezony jako odzież, 
Koszule z  krótkimi rękawami, Kurtki jako odzież, Kurtki z  kapturem 
chroniące przed zimnem, wiatrem i  deszczem, Mufki jako odzież, 
nakrycia głowy, Odzież, Odzież z  imitacji skóry, Odzież z  lateksu, 
Odzież ze  skóry, Okrycia wierzchnie jako odzież, Opaski na  głowę, 
Paski jako odzież, Pikowane kurtki jako odzież, Piżamy, Podkoszulki 
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-
-spodenki, Stroje plażowe, Stroje kąpielowe, Stroje przeciwdeszczo-
we, Sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, 
Szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, Wyprawki dziecięce jako odzież, 
Koszule, Bluzy, Dresy, Kombinezony, Majtki, Maski ochronne [odzież], 
Płaszcze, Rękawiczki, 35 Usługi sklepów detalicznych stacjonar-
nych i online oferujące do sprzedaży: odzież i ubrania dla dorosłych 
i  dzieci, odzież gotową, bluzki, dzianiny [odzież], t-shirty z  krótkimi 
i długim rękawem, spodnie, podkoszulki, odzież sportową, koszulki 
sportowe z krótkimi i długimi rękawami, koszulki z krótkim lub z dłu-
gim rękawem, legginsy, chustki na głowę, czapki jako nakrycia gło-
wy, długie luźne stroje, dzianiny jako odzież, kamizelki, kombinezony 
jako odzież, koszule z  krótkimi rękawami, kurtki jako odzież, kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem, wiatrem i deszczem, mufki jako 
odzież, nakrycia głowy, odzież, odzież z imitacji skóry, odzież z latek-
su, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie jako odzież, opaski na głowę, 

paski jako odzież, pikowane kurtki jako odzież, piżamy, podkoszulki 
bez rękawów, podkoszulki sportowe, skarpetki, spódnice, spódnico-
-spodenki, stroje plażowe, stroje kąpielowe, stroje przeciwdeszczo-
we, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, 
szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, wyprawki dziecięce jako odzież, 
bluzki, koszule, bluzy, dresy, kombinezony, majtki, maski ochronne 
[odzież], płaszcze, rękawiczki, Pokazy mody, towarów i usług za po-
średnictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwa-
nych telezakupów i zakupów domowych, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, gromadzenie informacji 
handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu w sklepach 
stacjonarnych i online, Marketing internetowy, Marketing handlowy 
[inny niż sprzedaż], Przetwarzanie danych, Materiały reklamowe on-
-line, Reklamy on-line, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line 

(111) 353738 (220) 2021 06 01 (210) 529675
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 21
(732) IPRaCUJZDalnIe Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipracujzdalnie pl
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali 

(111) 353739 (220) 2021 06 10 (210) 530060
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) BInIaK JaROSłaW, Plewiska (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BaRyłKa KRWI
(510), (511) 44 Krwiodawstwo 

(111) 353740 (220) 2021 12 09 (210) 537502
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) STaRKO elŻBIeTa CenTRUM SZKOleŃ I TeRaPII ZłOTy 
ŚRODeK, lublin (Pl);
KaRPIŃSKI aDaM STUDIO PROJeKT, lublin (Pl);
STaRKO MaCIeJ CenTRUM ROZWOJOWe ZłOTy ŚRODeK,  
lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Rehealing
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], 
Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Płyty kompaktowe [audio-wideo], 
Programy komputerowe [oprogramowanie do  pobrania], Programy 
komputerowe nagrane, nagrane programy komputerowe, Kompu-
terowe (Programy-) nagrane, Urządzenia do  nauczania, Urządzenia 
i przyrządy do nauczania, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Biuletyny informa-
cyjne, Broszury, Broszury drukowane, Czasopisma [periodyki], Periody-
ki [czasopisma], Diagramy, etykiety z papieru lub kartonu, Formularze 
[blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], gazety, Identyfikatory 
[artykuły biurowe], Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Katalogi, Kartki 
muzyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Komiksy, Koperty [artyku-
ły piśmienne], Książeczki do kolorowania, Książki, Materiały do pisania, 
Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i  instruktażowe (z  wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], notatniki [notesy], Obrazy i  zdjęcia, Ochronne okładki 
na  książki, Pióra i  długopisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra 
ze stali, Plansze, płytki grawerskie, Plany, Podkładki na biurko, Podkład-
ki na biurko z kalendarzem, Podręczniki [książki], Prospekty, Przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], Publikacje drukowane, Rejestry, księgi 
główne [książki], Reprodukcje graficzne, Rysunki, Segregatory na luźne 
kartki, Skoroszyty, Śpiewniki, Transparenty z papieru, Ulotki, Ulotki dru-
kowane, Zakładki do książek, Zakładki do książek, nie z metali szlachet-
nych, Zakładki papierowe do książek, Zakładki do stron, Zestawy dru-
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karskie, przenośne [artykuły biurowe], Zestawy rysunkowe [komplety 
kreślarskie], Zeszyty do  pisania lub rysowania, 41 Doradztwo zawo-
dowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o edukacji, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, nagry-
wanie na  taśmach wideo, nauczanie indywidualne, Organizowanie 
i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udziałem osób, Organizowanie 
i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  prowadzenie konferencji 
i kongresów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i  prowadzenie konferencji, kongresów i  sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impre-
sariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Pisanie piosenek, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja 
mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja widowisk, Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamo-
we), Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie mu-
zyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Usługi biblioteczne, Usługi 
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej opieki [Sna], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi studia nagrań, Studia 
nagrań (Usługi-), Usługi trenerskie, Usługi oceny w zakresie sprawności 
fizycznej do  celów szkoleniowych, Usługi w  zakresie komponowania 
muzyki, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów 
reklamowych, Usługi w  zakresie oświaty [nauczanie], Wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, 44 aromaterapia, Chiropraktyka [nastawianie 
kręgosłupa], Fizjoterapia, Masaż, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwale-
scencji, Terapia mowy, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi 
psychologów, Usługi terapeutyczne, 45 Badanie przeszłości osób, Do-
radztwo duchowe, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], 
Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Mediacje, Poszukiwanie osób 
zaginionych, Sprawy sporne (Usługi pomocy w-), Stawianie tarota in-
dywidualnym osobom, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, 
Usługi wróżenia z kart, Ustalanie horoskopów    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 353741 (220) 2021 11 08 (210) 536187
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) SMaRTgROW SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Motycz (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 05 03 13, 26 04 04, 29 01 12
(510), (511) 9 Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy komputerowe nagrane, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie 
komputerowe do urządzeń pomiarowych, Oprogramowanie do kon-
troli środowiska, Oprogramowanie do monitoringu środowiska, Opro-
gramowanie komputerowe do  urządzeń monitorujących parametry 
fizyczne środowiska, Oprogramowanie komputerowe do  mobilnych 
aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy urządzeniami 

mobilnymi, aplikacje komputerowe do  pobrania, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie do  tworzenia aplikacji, Oprogramowa-
nie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie symulacyjne do  aplikacji, 
Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramowanie do aplikacji 
internetowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogra-
mowanie użytkowe do  telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
do  aplikacji i  serwerów internetowych, Oprogramowanie użytkowe 
do usług przetwarzania w chmurze, aplikacje do pobrania na smart-
fony, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komór-
kowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń kom-
puterowych do  noszenia na  sobie, Komputerowe oprogramowanie 
użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medial-
nych za pośrednictwem Internetu, Urządzenia pomiarowe, Przyrządy 
pomiarowe, Moduły pomiarowe, Przyrządy pomiarowe czujnikowe, 
Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Urządzenia pomiarowe i  kontrolne 
stosowane w rolnictwie, Czujniki, detektory i  instrumenty monitoru-
jące, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 
37 Instalacja systemów oprzyrządowania, Instalacja systemów kom-
puterowych, Instalacja systemów monitorowania środowiska, Insta-
lowanie skomputeryzowanych systemów informacyjnych, Instalowa-
nie urządzeń sieci komunikacyjnych, Instalacja i konserwacja sprzętu 
komputerowego do  sieci komputerowych i  dostępu do  Internetu, 
Instalowanie i  naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Konserwacja 
urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja sprzętu łącznościowego, 
Konserwacja i naprawa systemów monitorowania i kontroli środowi-
ska, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Udostępnianie 
online oprogramowania nie do pobrania, Projektowanie, konserwacja, 
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie oprogramowania do urządzeń pomiarowych, Projektowa-
nie oprogramowania do urządzeń monitorujących parametry fizyczne 
środowiska, Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania do monitorowania 
parametrów fizycznych środowiska, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Usługi 
doradcze i  konsultacyjne w  zakresie oprogramowania do  monitoro-
wania parametrów fizycznych środowiska, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Platforma jako usługa [PaaS], hosting platform w Internecie, hosting 
platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, 
Badania środowiska, Badania dotyczące ochrony środowiska, Usługi 
monitoringu środowiska naturalnego, gromadzenie informacji do-
tyczących środowiska naturalnego, Zdalny monitoring powietrzny 
związany z  badaniami środowiska, 45 licencjonowanie technologii, 
licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowa-
nie oprogramowania do  urządzeń pomiarowych, licencjonowanie 
oprogramowania do  urządzeń monitorujących parametry fizyczne 
środowiska, licencjonowanie programów komputerowych, Usługi 
w  zakresie wydawania licencji, licencjonowanie baz danych [usługi 
prawne], Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania 
komputerowego 

(111) 353742 (220) 2021 11 08 (210) 536188
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) SMaRTgROW SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Motycz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart grow CaRIng FOR yIelD
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 05 03 13, 26 04 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy komputerowe nagrane, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie 
komputerowe do urządzeń pomiarowych, Oprogramowanie do kontroli 
środowiska, Oprogramowanie do monitoringu środowiska, Oprogramo-
wanie komputerowe do  urządzeń monitorujących parametry fizyczne 
środowiska, Oprogramowanie komputerowe do  mobilnych aplikacji 
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy urządzeniami mobilny-
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mi, aplikacje komputerowe do  pobrania, Oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do  tworzenia aplikacji, Oprogramowanie dla przed-
siębiorstw, Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowa-
nie do  serwera aplikacji, Oprogramowanie do  aplikacji Internetowych, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe 
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, Oprogramowanie użytkowe do  usług przetwarzania 
w  chmurze, aplikacje do  pobrania na  smartfony, Komputerowe opro-
gramowanie użytkowe do  telefonów komórkowych, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia 
na sobie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji stru-
mieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Inter-
netu, Urządzenia pomiarowe, Przyrządy pomiarowe, Moduły pomiaro-
we, Przyrządy pomiarowe czujnikowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, 
Urządzenia pomiarowe i  kontrolne stosowane w  rolnictwie, Czujniki, 
detektory i  instrumenty monitorujące, Urządzenia mierzące, wykrywa-
jące, monitorujące i  kontrolujące, 37 Instalacja systemów oprzyrządo-
wania, Instalacja systemów komputerowych, Instalacja systemów mo-
nitorowania środowiska, Instalowanie skomputeryzowanych systemów 
informacyjnych, Instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, Instalacja 
i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostę-
pu do Internetu, Instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, 
Konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja sprzętu łącz-
nościowego, Konserwacja i naprawa systemów monitorowania i kontroli 
środowiska, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Udostęp-
nianie online oprogramowania nie do pobrania, Projektowanie, konser-
wacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie oprogramowania do  urządzeń pomiarowych, Projekto-
wanie oprogramowania do urządzeń monitorujących parametry fizycz-
ne środowiska, Rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania do  monitorowania 
parametrów fizycznych środowiska, Konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Two-
rzenie, projektowanie i  utrzymywanie stron internetowych, Usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie oprogramowania do monitorowania 
parametrów fizycznych środowiska, hosting, oprogramowanie jako usłu-
ga oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Platforma 
jako usługa [PaaS], hosting platform w Internecie, hosting platform prze-
znaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, Badania środo-
wiska, Badania dotyczące ochrony środowiska, Usługi monitoringu śro-
dowiska naturalnego, gromadzenie informacji dotyczących środowiska 
naturalnego, Zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami śro-
dowiska, 45 licencjonowanie technologii, licencjonowanie oprogramo-
wania komputerowego, licencjonowanie oprogramowania do urządzeń 
pomiarowych, licencjonowanie oprogramowania do urządzeń monito-
rujących parametry fizyczne środowiska, licencjonowanie programów 
komputerowych, Usługi w zakresie wydawania licencji, licencjonowanie 
baz danych [usługi prawne], Doradztwo związane z  licencjonowaniem 
oprogramowania komputerowego 

(111) 353743 (220) 2021 11 08 (210) 536240
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) gOh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pokarm Życia
(540) 

(591) biały, żołty, zielony
(531) 01 03 01, 05 03 11, 26 04 04, 27 05 01, 29 01 13

(510), (511) 9 Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania: prze-
pisy kulinarne do  pobrania: książki, przepisy kulinarne zapisane 
na  płytach i  nośnikach komputerowych, aplikacje do  pobrania, 16 
Książki, Książki kucharskie, Drukowane przepisy kulinarne, Druko-
wane przepisy sprzedawane jako elementy opakowań artykułów 
spożywczych, Drukowane karty na  przepisy, 29 Konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Przetwory z owo-
ców i  warzyw, liofilizowane warzywa i  owoce, liofilizowane tofu 
w kawałkach [kohri-dofu]: przetworzone kiełki, Fermentowane kiełki 
bambusa, ugotowane i  konserwowane w  soli [menma], Jajka, Mle-
ko, Ser, Masło, jogurt i  inne produkty mleczne, nabiał, Substytuty 
nabiału, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Kon-
centraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania: koncentraty 
na  bazie warzyw przeznaczone do  gotowania, 30 Sól, przyprawy, 
przyprawy korzenne, zioła suszone, Zioła przetworzone, Zioła kon-
serwowane [przyprawy], Zioła konserwowane, Zioła do celów spo-
żywczych, Ocet, sosy i inne przyprawy, Sosy sałatkowe, Koncentraty 
warzywne stosowane jako przyprawy, Potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, Kiełki zbożowe, Kiełki pszenicy, Kieł-
ki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Preparaty zbożowe, 
Sorbety, Skrobia i  wyroby z  tych towarów, preparaty do  pieczenia 
i drożdże, Wyroby cukiernicze, Tarty, Ciasta, Ciastka, Batony, 31 Suro-
we i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu 
akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Kiełki, Ziar-
na z kiełkami, Świeże owoce, warzywa i orzechy, Świeże zioła w tym 
zioła w doniczkach, zioła cięte, Zioła ogrodowe świeże, Świeże zioła 
organiczne, Świeże zioła dla celów spożywczych, nieprzetworzone 
zioła, 35 Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w tym za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z  żywnością, produkta-
mi ogrodniczymi, wyrobami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej lub hurtowej w tym za pomocą globalnych sieci komputero-
wych takich towarów jak książki audio, książki zapisane na płytach 
i nośnikach komputerowych, przepisy kulinarne zapisane na płytach 
i nośnikach komputerowych, książki, książki kucharskie, drukowane 
przepisy kulinarne, drukowane karty na  przepisy, Usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej w  tym za  pomocą globalnych sieci kom-
puterowych takich towarów jak konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce i warzywa, przetwory z owoców i warzyw, liofili-
zowane warzywa i owoce, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-do-
fu], przetworzone kiełki, fermentowane kiełki bambusa, ugotowane 
i konserwowane w soli [menma], jajka, mleko, ser, masło, jogurt i inne 
produkty mleczne, nabiał, substytuty nabiału, sałatki gotowe, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, koncentraty na bazie owoców przezna-
czone do  gotowania, koncentraty na  bazie warzyw przeznaczone 
do  gotowania, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
zioła przetworzone, zioła konserwowane [przyprawy], zioła konser-
wowane, zioła do celów spożywczych, ocet, sosy i  inne przyprawy, 
sosy sałatkowe, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, 
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, kiełki 
zbożowe, kiełki pszenicy, kiełki pszeniczne do  celów spożywczych 
dla ludzi, preparaty zbożowe, sorbety, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby 
cukiernicze, tarty, ciasta, ciastka, batony, pieczywo, wyroby garma-
żeryjne, pasztety, pasty mięsne, pasty rybne, pasty warzywne, pesto, 
gotowe posiłki, słone przekąski, makarony, koncentraty do  sporzą-
dzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, soki 
owocowe, soki warzywne, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzo-
ne ziarna i nasiona, kiełki, ziarna z kiełkami, świeże owoce, warzywa 
i  orzechy, Świeże zioła w  tym zioła w  doniczkach, zioła cięte, zioła 
ogrodowe świeże, świeże zioła organiczne, świeże zioła dla celów 
spożywczych, nieprzetworzone zioła, Usługi sprzedaży detalicznej 
lub hurtowej za  pomocą globalnych sieci komputerowych książek 
elektronicznych do  pobrania, przepisów kulinarnych do  pobrania, 
aplikacji do pobrania, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w me-
diach elektronicznych, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, 41 Organizowanie, prowadzenie i  obsługa 
konferencji, kongresów, wystaw, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
warsztatów szkoleniowych, Doradztwo w zakresie organizacji zawo-
dów kulinarnych, Produkcja nagrań audio i  video, Produkcja multi-
medialna, Usługi pokazów multimedialnych, Pisanie tekstów innych 
niż reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 
Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, audiowizualnych 
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i  muzycznych oraz plików i  programów multimedialnych za  po-
średnictwem globalnych sieci komputerowych w tym na portalach 
i  stronach internetowych, Udostępnianie filmów i  programów te-
matycznych nie  do  pobrania za  pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych w tym na kanałach internetowych, Usługi w zakre-
sie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w za-
kresie diet, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, 
Udostępnianie informacji dotyczących sprawności fizycznej, trenin-
gu fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu 
on-line, Usługi sportowe i  w  zakresie fitnessu, 43 Usługi cateringu, 
Serwowanie jedzenia i  napojów, Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i  napoje, Bary sałatkowe, Doradztwo kulinarne, Porady dotyczące 
przepisów kulinarnych, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obej-
mującego żywność i napoje, 44 Usługi świadczone przez dietetyków, 
Doradztwo i poradnictwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Konsul-
tacje w dziedzinie żywienia, Planowanie i nadzorowanie diety, Udzie-
lanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowe-
go, Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej 

(111) 353744 (220) 2021 11 08 (210) 536241
(151) 2022 04 21 (441) 2022 01 03
(732) gOh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pokarm Życia
(540) 

(531) 01 03 01, 05 03 11, 26 04 04, 27 05 01
(510), (511) 9 Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania: przepi-
sy kulinarne do pobrania: książki, przepisy kulinarne zapisane na pły-
tach i nośnikach komputerowych, aplikacje do pobrania, 16 Książki, 
Książki kucharskie, Drukowane przepisy kulinarne, Drukowane prze-
pisy sprzedawane jako elementy opakowań artykułów spożywczych, 
Drukowane karty na przepisy, 29 Konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce i warzywa, Przetwory z owoców i warzyw, liofili-
zowane warzywa i owoce, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-do-
fu]: przetworzone kiełki, Fermentowane kiełki bambusa, ugotowane 
i konserwowane w soli [menma], Jajka, Mleko, Ser, Masło, jogurt i inne 
produkty mleczne, nabiał, Substytuty nabiału, Sałatki gotowe, Sałat-
ki owocowe, Sałatki warzywne, Koncentraty na bazie owoców prze-
znaczone do gotowania: koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, 30 Sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
Zioła przetworzone, Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła konser-
wowane, Zioła do  celów spożywczych, Ocet, sosy i  inne przyprawy, 
Sosy sałatkowe, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, 
Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Kiełki 
zbożowe, Kiełki pszenicy, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla 
ludzi, Preparaty zbożowe, Sorbety, Skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do  pieczenia i  drożdże, Wyroby cukiernicze, Tarty, Ciasta, 
Ciastka, Batony, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrod-
nicze, leśne i z zakresu akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna 
i nasiona, Kiełki, Ziarna z kiełkami, Świeże owoce, warzywa i orzechy, 
Świeże zioła w  tym zioła w  doniczkach, zioła cięte, Zioła ogrodowe 
świeże, Świeże zioła organiczne, Świeże zioła dla celów spożywczych, 
nieprzetworzone zioła, 35 Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
w tym za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z żyw-
nością, produktami ogrodniczymi, wyrobami ogrodniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej w tym za pomocą globalnych sie-
ci komputerowych takich towarów jak książki audio, książki zapisane 
na płytach i nośnikach komputerowych, przepisy kulinarne zapisane 
na  płytach i  nośnikach komputerowych, książki, książki kucharskie, 

drukowane przepisy kulinarne, drukowane karty na  przepisy, Usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej w tym za pomocą globalnych sieci 
komputerowych takich towarów jak konserwowane, mrożone, suszo-
ne i gotowane owoce i warzywa, przetwory z owoców i warzyw, liofi-
lizowane warzywa i owoce, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-do-
fu], przetworzone kiełki, fermentowane kiełki bambusa, ugotowane 
i konserwowane w soli [menma], jajka, mleko, ser, masło, jogurt i inne 
produkty mleczne, nabiał, substytuty nabiału, sałatki gotowe, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, koncentraty na bazie owoców przezna-
czone do  gotowania, koncentraty na  bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, zio-
ła przetworzone, zioła konserwowane [przyprawy], zioła konserwo-
wane, zioła do celów spożywczych, ocet, sosy i inne przyprawy, sosy 
sałatkowe, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, potra-
wy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, kiełki zbożowe, 
kiełki pszenicy, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, pre-
paraty zbożowe, sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych 
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, tarty, 
ciasta, ciastka, batony, pieczywo, wyroby garmażeryjne, pasztety, pa-
sty mięsne, pasty rybne, pasty warzywne, pesto, gotowe posiłki, słone 
przekąski, makarony, koncentraty do sporządzania napojów owoco-
wych, koncentraty soków owocowych, soki owocowe, soki warzywne, 
surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakre-
su akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, kiełki, ziar-
na z kiełkami, świeże owoce, warzywa i orzechy, Świeże zioła w tym 
zioła w doniczkach, zioła cięte, zioła ogrodowe świeże, świeże zioła or-
ganiczne, świeże zioła dla celów spożywczych, nieprzetworzone zio-
ła, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych książek elektronicznych do pobrania, przepisów 
kulinarnych do pobrania, aplikacji do pobrania, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Prezentowanie towa-
rów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 41 Organizowanie, 
prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych, Doradztwo w zakre-
sie organizacji zawodów kulinarnych, Produkcja nagrań audio i video, 
Produkcja multimedialna, Usługi pokazów multimedialnych, Pisanie 
tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line 
nie  do  pobrania, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, 
audiowizualnych i  muzycznych oraz plików i  programów multime-
dialnych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych w tym 
na  portalach i  stronach internetowych, Udostępnianie filmów i  pro-
gramów tematycznych nie  do  pobrania za  pośrednictwem global-
nych sieci komputerowych w tym na kanałach internetowych, Usługi 
w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych 
w  zakresie diet, Organizowanie konkursów za  pośrednictwem Inter-
netu, Udostępnianie informacji dotyczących sprawności fizycznej, 
treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness] w  tym za  pomocą 
portalu on-line, Usługi sportowe i  w  zakresie fitnessu, 43 Usługi ca-
teringu, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Bary sałatkowe, Doradztwo kulinarne, Porady dotyczące 
przepisów kulinarnych, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obej-
mującego żywność i napoje, 44 Usługi świadczone przez dietetyków, 
Doradztwo i poradnictwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Konsulta-
cje w dziedzinie żywienia, Planowanie i nadzorowanie diety, Udziela-
nie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, 
Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej 

(111) 353745 (220) 2021 11 15 (210) 536473
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) VIZUDaQ
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 353746 (220) 2021 11 15 (210) 536474
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) VIMBaXal
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 
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(111) 353747 (220) 2021 11 15 (210) 536485
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) STORRaDa
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 353748 (220) 2021 11 15 (210) 536487
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SIQUeFOR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 353749 (220) 2021 11 15 (210) 536494
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DUSalM
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi, leki do stosowania na skórę, Suplementy diety, Środki sani-
tarne do celów medycznych 

(111) 353750 (220) 2021 11 15 (210) 536499
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DePePSIT
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

prZedłuŻenie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne. 
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towa-
rów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru 
klasy towarowej (usługowej).

(111) 050915 (180) 2032 09 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077558 (180) 2032 02 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077734 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077826 (180) 2032 12 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078916 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079137 (180) 2032 09 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080346 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080347 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081340 (180) 2032 08 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081402 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081571 (180) 2032 08 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082961 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083561 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083833 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084263 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084264 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 087735 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 087854 (180) 2032 08 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 087855 (180) 2032 08 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088145 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088931 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 092016 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 093368 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 151475 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165027 (180) 2032 07 03 Prawo przedłużono w całości 

(111) 165314 (180) 2031 12 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 165889 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167100 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167364 (180) 2032 07 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167704 (180) 2032 07 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168161 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169197 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169198 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169202 (180) 2032 10 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169210 (180) 2032 08 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169353 (180) 2032 09 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169518 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170165 (180) 2032 07 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171244 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171285 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171434 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172062 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 29: słonina, buliony, 
filety rybne, flaki, galaretki jadal-
ne, groch konserwowany, grzyby 
konserwowane, jogurt, kaszanka, 
kefir, koncentrat pomidorowy, 
konserwy mięsne i  rybne, kon-
serwy z  owocami i  z  warzywami, 
korniszony, korniszony z  jarzy-
nami w  occie, olej kukurydziany, 
sosy mięsne, mięso, galaretki 
mięsne, mięso konserwowane, 
napoje mleczne lub z  przewa-
gą mleka, owoce mrożone, oleje 
jadalne, oliwki konserwowane, 
pulpa z  owoców, skórki owoców 
cytrusowych, owoce i  warzywa 
konserwowane, owoce konser-
wowane w alkoholu, owoce w cu-
krze, pasztet z  wątróbki, pikle, 
rodzynki suche, rośliny strączko-
we konserwowane, ryby, sałatki 
owocowe i  warzywne, sery, skór-
ki owocowe, soja konserwowa-
na spożywcza, soki warzywne 
do  przyrządzania potraw, tłusz-
cze jadalne, warzywa gotowane, 
wątróbka, wędliny, zupy; 30: bu-
łeczki słodkie, pieczywo, ciasta 
przekładane mięsem, ciasteczka, 
ciastka, czekolada, herbata, lody 
spożywcze, kanapki, kawa, jogurt 
mrożony, majonezy, pasztety, piz-
ze, słodycze, galaretki owocowe; 
32: napoje bezalkoholowe, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, kok-
tajle bezalkoholowe, lemoniady, 
nektary owocowe, soki i  napoje 
owocowe i  warzywne, woda mi-
neralna gazowana i niegazowana, 
produkty do  wytwarzania wody 
gazowanej, woda litowa, woda 
sodowa, woda stołowa; 35: zgru-
powanie na  rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie je  oglądać 
i  kupować w  dużym sklepie wie-
lobranżowym, organizowanie 
targów i  wystaw w  celach han-
dlowych; 43: prowadzenie barów 
i barów szybkiej obsługi, restaura-
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cje, kawiarnie, przygotowywanie 
i dostarczanie żywności na zamó-
wienie 

(111) 172118 (180) 2032 08 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172296 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172585 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173073 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174210 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175852 (180) 2032 07 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 183736 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 191771 (180) 2032 12 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 191772 (180) 2032 12 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 207114 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255266 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255267 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255376 (180) 2032 03 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255564 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 255980 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 9: urządzenia i  przyrządy: 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i  przyrządy elektryczne 
przewodzące, przełączające, trans-
formujące, akumulatorowe i kontro-
lno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z  na-
graniami, automaty sprzedające 
i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, 
kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i  kom-
putery, urządzenia do  gaszenia 
ognia, karty bankowe, karty kredy-
towe, karty debetowe, karty płatni-
cze i karty identyfikacyjne, magne-
tycznie kodowane karty i  karty 
zawierające płytki obwodów scalo-
nych (smart cards - karty „inteligent-
ne”), karty z  pamięcią lub z  mikro-
procesorem, czytniki kart, programy 
komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające kar-
tom inteligentnym współdziałanie 
z terminalami i czytnikami, aparatu-
ra elektroniczna do  weryfikacji au-
tentyczności kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych 
i  kart płatniczych, programy kom-
puterowe ładowane, programy 
komputerowe zapisane na chipach, 
dyskietkach, taśmach i  dyskach 
kompaktowych, programy kompu-
terowe aplikacyjne, programy kom-
puterowe narzędziowe, programy 
komputerowe systemu operacyjne-
go, oprogramowania do zabezpie-
czenia składów danych oraz wyszu-
kiwania i  transmisji poufnych 
informacji klienta używanych przez 
osoby oraz instytucje bankowe i fi-
nansowe; 35: reklama, zarządzanie 
w  działalności handlowej, admini-

strowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, specjalistyczne do-
radztwo i konsulting, pomoc i usłu-
gi w  zakresie organizacji i  zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, 
przedsiębiorstwami oraz przedsię-
wzięciami gospodarczymi i  han-
dlowymi, usługi audytorskie, księ-
gowe i rachunkowe, pośrednictwo 
w  zawieraniu transakcji handlo-
wych, usługi w  zakresie specjali-
stycznego doradztwa handlowe-
go i  gospodarczego, usługi 
pośrednictwa handlowego, usługi 
agencji importowo-eksportowych 
i  agencji handlowych, promocja 
sprzedaży towarów, organizowa-
nie aukcji, badania i poszukiwania 
w  dziedzinie działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w  dziedzinie 
działalności gospodarczej, eksper-
tyzy opłacalności, usługi związane 
z  przenoszeniem przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowy-
wania i  udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, czyn-
ności biurowe, usługi w  zakresie 
pośrednictwa pracy, rekrutacji 
i  doboru personelu, doradztwo 
w  zakresie zarządzania personal-
nego i kadrowego, organizowanie 
targów i  wystaw w  celach handlo-
wych lub reklamowych, usługi w za-
kresie badania rynku i opinii publicz-
nej, usługi wykonywania prognoz 
ekonomicznych i analiz rynkowych, 
analizy kosztów, usługi w  zakresie 
badań statystycznych i  przeprowa-
dzania wyceny działalności gospo-
darczej, opracowywanie informacji 
statystycznych, sporządzanie wycią-
gów z  kont, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi i zbiorami danych 
w  systemach komputerowych, po-
zyskiwanie danych do  komputero-
wych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych 
w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, 
wyszukiwanie informacji w  bazach 
i  plikach komputerowych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, usługi 
public relations, usługi w  zakresie 
reklamy z  wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowi-
zualnych i  multimedialnych oraz 
za pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i  ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, udostępnienie powierzch-
ni reklamowych i czasu reklamowe-
go, usługi w  zakresie obsługi 
programów lojalnościowych i  pro-
gramów promocyjnych, archiwiza-
cja dokumentów metodami elektro-
nicznymi i tradycyjnymi, informacja 
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o ww  usługach; 36: ubezpieczenia, 
usługi finansowe, usługi monetar-
ne, usługi w zakresie majątku nie-
ruchomego, usługi bankowe, 
świadczenie usług maklerskich, 
prowadzenie kont depozytowych 
papierów wartościowych, usługi 
w  zakresie obrotu papierami war-
tościowymi, inwestowanie na ryn-
ku kapitałowym, rynku papierów 
wartościowych oraz na rynku nie-
ruchomości, dokonywanie opera-
cji kupna i  sprzedaży papierów 
wartościowych, notowania giełdo-
we, usługi zarządzania aktywami 
finansowymi (zarządzanie portfe-
lem na zlecenie klienta), usługi do-
radztwa w zakresie obrotu papiera-
mi wartościowymi - raporty, analizy 
i opracowania na zamówienie klien-
ta, usługi pośrednictwa w nabywa-
niu dużych pakietów akcji w trybie 
wezwania, usługi opracowywania 
prospektów emisyjnych, usługi 
wprowadzania spółek do  publicz-
nego obrotu, usługi pełnienia funk-
cji sponsora emisji, animatora rynku 
oraz emitenta, usługi przygotowy-
wania finansowych memorandów 
informacyjnych, usługi organizacji 
obrotu papierami wartościowymi 
spółek na  rynku niepublicznym, 
wykonywanie czynności związa-
nych z emisją i obrotem papierami 
wartościowymi, usługi gwaranto-
wania emisji papierów wartościo-
wych (underwriting), pośrednictwo 
w obrocie papierami wartościowy-
mi, prowadzenie rachunków ma-
klerskich, nabywanie i  zbywanie 
papierów wartościowych na  zlece-
nie osób trzecich, prowadzenie roz-
liczeń z  tytułu posiadania, nabycia 
lub zbycia papierów wartościo-
wych, pośrednictwo w nabywaniu 
pakietów akcji, usługi domów ma-
klerskich, wykonywanie ekspertyz 
i  prognoz finansowych, analiza fi-
nansowa, doradztwo finansowe, 
świadczenie usług konsultacyjno-
-doradczych w  sprawach finanso-
wych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi w  zakresie czynności po-
wierniczych, zarządzanie fundu-
szami powierniczymi, zarządzanie 
towarzystwami, funduszami inwe-
stycyjnymi i funduszami emerytal-
nymi, lokowanie powierzonych 
pieniędzy w  imieniu własnym 
i  na  wspólny rachunek uczestni-
ków funduszów powierniczych, 
zbywanie jednostek uczestnictwa 
funduszy powierniczych, usługi 
prowadzenia indywidualnych kont 
emerytalnych, usługi dystrybucji 
jednostek towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, usługi udzielania 

i obsługi kredytu na zakup papie-
rów wartościowych, zarządzanie 
powierzonymi środkami pieniężny-
mi oraz innymi aktywami, usługi za-
rządzania ryzykiem, tworzenie i pro-
wadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, usługi depozytowe 
i  kredytowe, usługi brokerskie, cle-
aringowe, leasingowe i  factoringu, 
usługi w zakresie kapitału powierni-
czego, akredytywy, obsługi czeków 
podróżnych, prowadzenie rachun-
ków bankowych, przyjmowanie 
wkładów oszczędnościowych i  lo-
kat terminowych, udzielanie oraz 
zaciąganie kredytów i  pożyczek, 
przeprowadzanie rozliczeń transak-
cji, wykonywanie operacji wekslo-
wych i  czekowych, dokonywanie 
transakcji i  przelewów elektronicz-
nych, przyjmowanie i dokonywanie 
lokat w bankach krajowych i zagra-
nicznych, przyjmowanie i  udziela-
nie poręczeń i  gwarancji banko-
wych, dokonywanie obrotu 
wartościami dewizowymi, przyjmo-
wanie do  depozytu przedmiotów, 
dokumentów i papierów wartościo-
wych oraz udostępnianie skrytek 
sejfowych, organizowanie i uczest-
niczenie w konsorcjach bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelno-
ściami, wykonywanie na  zlecenie 
innych banków określonych czyn-
ności bankowych, wykonywanie 
czynności powierniczych, wydawa-
nie i  obsługa kart płatniczych, wy-
konywanie terminowych operacji 
finansowych, wykonywanie czyn-
ności z  zakresu działalności ubez-
pieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów 
ruchomych i nieruchomości, zarzą-
dzanie majątkiem, usługi operacji 
finansowych związanych z likwida-
cją przedsiębiorstw, usługi agencji 
pośrednictwa w obrocie nierucho-
mościami, usługi w zakresie dzier-
żawy majątku nieruchomego, orga-
nizowanie funduszy na  cele 
dobroczynne, sponsorowanie fi-
nansowe, usługi doradcze dotyczą-
ce wszystkich usług ujętych w  tej 
klasie, informacja o  ww  usługach; 
38: telekomunikacja, usługi agencji 
informacyjnych i prasowych, usługi 
przesyłania informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej, obrazowej, 
dźwiękowej i skompilowanej w for-
mie zapisu elektronicznego oraz 
udostępnianie łączności do przesy-
łania takiej informacji poprzez termi-
nale komputerowe, sieci światłowo-
dów, telefony, telegrafy, teleksy, 
telefaksy, radio, telewizję oraz urzą-
dzenia satelitarne, udostępnianie 
łączności i  przekazu informacji tek-
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stowej, dźwiękowej i obrazowej po-
przez terminale komputerowe, oraz 
poprzez sieć światłowodów, udo-
stępnianie połączenia ze  światową 
siecią komputerową za  pośrednic-
twem telekomunikacji, wypożycza-
nie aparatury do  przesyłania infor-
macji, usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń elektronicznych, usługi 
przydzielania dostępu i  obsługa 
poczty elektronicznej i  skrzynek 
mailowych, transmisje internetowe, 
udostępnianie portali interneto-
wych, prowadzenie forum on-line, 
usługi portali komunikacyjnych i in-
formacyjnych, udostępnianie por-
tali z  informacjami finansowymi, 
gospodarczymi, giełdowymi, po-
datkowymi, prawnymi oraz z  ko-
mentarzami i  poradami dla inwe-
storów, udostępnianie platformy 
internetowej używanej do inwesto-
wania na  rynku walut, przydziela-
nie dostępu do baz danych dostęp-
nych przez Internet, udostępnianie 
środków łączności umożliwiają-
cych obsługę klienta przez Internet, 
obsługa telekonferencji, przesyła-
nie telekopii, wypożyczanie mode-
mów, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych i  do  przesyłania 
informacji, usługi w  zakresie łącz-
ności telefonicznej, informacja 
o ww  usługach 

(111) 255981 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w części dla to-
warów: 9: urządzenia i  przyrządy: 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy elektryczne 
przewodzące, przełączające, trans-
formujące, akumulatorowe i  kon-
trolno-sterujące, urządzenia do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z  na-
graniami, automaty sprzedające 
i  mechanizmy do  urządzeń uru-
chamianych przez wrzucenie mo-
nety, kasy sklepowe, maszyny li-
czące, sprzęt przetwarzający dane 
i komputery, urządzenia do gasze-
nia ognia, karty bankowe, karty 
kredytowe, karty debetowe, karty 
płatnicze i  karty identyfikacyjne, 
magnetycznie kodowane karty 
i  karty zawierające płytki obwo-
dów scalonych (smart cards - karty 
„inteligentne”), karty z  pamięcią 
lub z  mikroprocesorem, czytniki 
kart, programy komputerowe, 
oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające kartom inteligent-
nym współdziałanie z terminalami 
i  czytnikami, aparatura elektro-

niczna do  weryfikacji autentycz-
ności kart bankowych, kart kredy-
towych, kart debetowych i  kart 
płatniczych, programy kompute-
rowe ładowane, programy kom-
puterowe zapisane na  chipach, 
dyskietkach, taśmach i  dyskach 
kompaktowych, programy kom-
puterowe aplikacyjne, programy 
komputerowe narzędziowe, pro-
gramy komputerowe systemu 
operacyjnego, oprogramowania 
do  zabezpieczenia składów da-
nych oraz wyszukiwania i transmi-
sji poufnych informacji klienta 
używanych przez osoby oraz in-
stytucje bankowe i finansowe; 35: 
reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, prace biu-
rowe, specjalistyczne doradztwo 
i konsulting, pomoc i usługi w za-
kresie organizacji i  zarządzania 
działalnością gospodarczą, przed-
siębiorstwami oraz przedsięwzię-
ciami gospodarczymi i handlowy-
mi, usługi audytorskie, księgowe 
i rachunkowe, pośrednictwo w za-
wieraniu transakcji handlowych, 
usługi w  zakresie specjalistyczne-
go doradztwa handlowego i  go-
spodarczego, usługi pośrednictwa 
handlowego, usługi agencji im-
portowo-eksportowych i  agencji 
handlowych, promocja sprzedaży 
towarów, organizowanie aukcji, 
badania i poszukiwania w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w  dziedzinie działal-
ności gospodarczej, ekspertyzy 
opłacalności, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowy-
wania i  udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, czyn-
ności biurowe, usługi w  zakresie 
pośrednictwa pracy, rekrutacji 
i  doboru personelu, doradztwo 
w  zakresie zarządzania personal-
nego i kadrowego, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, usługi 
w  zakresie badania rynku i  opinii 
publicznej, usługi wykonywania 
prognoz ekonomicznych i  analiz 
rynkowych, analizy kosztów, usłu-
gi w  zakresie badań statystycz-
nych i  przeprowadzania wyceny 
działalności gospodarczej, opra-
cowywanie informacji statystycz-
nych, sporządzanie wyciągów 
z kont, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi i  zbiorami danych 
w systemach komputerowych, po-
zyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, usługi systema-
tyzacji, sortowania i  kompilacji 
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danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, wyszukiwanie informacji 
w  bazach i  plikach komputero-
wych, usługi w  zakresie reklamy 
i  promocji, usługi public relations, 
usługi w zakresie reklamy z wyko-
rzystaniem metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych oraz za pośred-
nictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie materiałów rekla-
mowych i  ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, udostępnienie po-
wierzchni reklamowych i czasu re-
klamowego, usługi w  zakresie 
obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, 
archiwizacja dokumentów meto-
dami elektronicznymi i tradycyjny-
mi, informacja o ww  usługach; 36: 
ubezpieczenia, usługi finansowe, 
usługi monetarne, usługi w zakre-
sie majątku nieruchomego, usługi 
bankowe, świadczenie usług ma-
klerskich, prowadzenie kont depo-
zytowych papierów wartościo-
wych, usługi w  zakresie obrotu 
papierami wartościowymi, inwe-
stowanie na  rynku kapitałowym, 
rynku papierów wartościowych 
oraz na  rynku nieruchomości, do-
konywanie operacji kupna i sprze-
daży papierów wartościowych, 
notowania giełdowe, usługi zarzą-
dzania aktywami finansowymi (za-
rządzanie portfelem na  zlecenie 
klienta), usługi doradztwa w zakre-
sie obrotu papierami wartościowy-
mi - raporty, analizy i opracowania 
na  zamówienie klienta, usługi po-
średnictwa w  nabywaniu dużych 
pakietów akcji w trybie wezwania, 
usługi opracowywania prospek-
tów emisyjnych, usługi wprowa-
dzania spółek do publicznego ob-
rotu, usługi pełnienia funkcji 
sponsora emisji, animatora rynku 
oraz emitenta, usługi przygotowy-
wania finansowych memorandów 
informacyjnych, usługi organizacji 
obrotu papierami wartościowymi 
spółek na  rynku niepublicznym, 
wykonywanie czynności związa-
nych z emisją i obrotem papierami 
wartościowymi, usługi gwaranto-
wania emisji papierów wartościo-
wych (underwriting), pośrednictwo 
w obrocie papierami wartościowy-
mi, prowadzenie rachunków ma-
klerskich, nabywanie i  zbywanie 
papierów wartościowych na zlece-
nie osób trzecich, prowadzenie roz-
liczeń z tytułu posiadania, nabycia 
lub zbycia papierów wartościo-
wych, pośrednictwo w nabywaniu 

pakietów akcji, usługi domów ma-
klerskich, wykonywanie ekspertyz 
i  prognoz finansowych, analiza fi-
nansowa, doradztwo finansowe, 
świadczenie usług konsultacyjno-
-doradczych w  sprawach finanso-
wych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi w zakresie czynności powier-
niczych, zarządzanie funduszami 
powierniczymi, zarządzanie towa-
rzystwami, funduszami inwestycyj-
nymi i  funduszami emerytalnymi, 
lokowanie powierzonych pieniędzy 
w imieniu własnym i na wspólny ra-
chunek uczestników funduszów po-
wierniczych, zbywanie jednostek 
uczestnictwa funduszy powierni-
czych, usługi prowadzenia indywi-
dualnych kont emerytalnych, usługi 
dystrybucji jednostek towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, usługi 
udzielania i  obsługi kredytu na  za-
kup papierów wartościowych, za-
rządzanie powierzonymi środkami 
pieniężnymi oraz innymi aktywami, 
usługi zarządzania ryzykiem, two-
rzenie i  prowadzenie funduszy in-
westycyjnych i powierniczych, usłu-
gi depozytowe i  kredytowe, usługi 
brokerskie, clearingowe, leasingowe 
i factoringu, usługi w zakresie kapi-
tału powierniczego, akredytywy, 
obsługi czeków podróżnych, pro-
wadzenie rachunków bankowych, 
przyjmowanie wkładów oszczęd-
nościowych i  lokat terminowych, 
udzielanie oraz zaciąganie kredy-
tów i  pożyczek, przeprowadzanie 
rozliczeń transakcji, wykonywanie 
operacji wekslowych i czekowych, 
dokonywanie transakcji i  przele-
wów elektronicznych, przyjmowa-
nie i dokonywanie lokat w bankach 
krajowych i  zagranicznych, przyj-
mowanie i  udzielanie poręczeń 
i  gwarancji bankowych, dokony-
wanie obrotu wartościami dewizo-
wymi, przyjmowanie do  depozy-
tu przedmiotów, dokumentów 
i  papierów wartościowych oraz 
udostępnianie skrytek sejfowych, 
organizowanie i  uczestniczenie 
w konsorcjach bankowych, doko-
nywanie obrotu wierzytelnościa-
mi, wykonywanie na  zlecenie in-
nych banków określonych 
czynności bankowych, wykony-
wanie czynności powierniczych, 
wydawanie i obsługa kart płatni-
czych, wykonywanie termino-
wych operacji finansowych, wy-
konywanie czynności z  zakresu 
działalności ubezpieczeniowej, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
wycena aktywów ruchomych 
i nieruchomości, zarządzanie ma-
jątkiem, usługi operacji finanso-
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wych związanych z  likwidacją 
przedsiębiorstw, usługi agencji 
pośrednictwa w  obrocie nieru-
chomościami, usługi w  zakresie 
dzierżawy majątku nieruchomego, 
organizowanie funduszy na  cele 
dobroczynne, sponsorowanie fi-
nansowe, usługi doradcze dotyczą-
ce wszystkich usług ujętych w  tej 
klasie, informacja o  ww  usługach; 
38: telekomunikacja, usługi agencji 
informacyjnych i prasowych, usługi 
przesyłania informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej, obrazowej, 
dźwiękowej i skompilowanej w for-
mie zapisu elektronicznego oraz 
udostępnianie łączności do przesy-
łania takiej informacji poprzez ter-
minale komputerowe, sieci światło-
wodów, telefony, telegrafy, teleksy, 
telefaksy, radio, telewizję oraz urzą-
dzenia satelitarne, udostępnianie 
łączności i przekazu informacji tek-
stowej, dźwiękowej i obrazowej po-
przez terminale komputerowe, oraz 
poprzez sieć światłowodów, udo-
stępnianie połączenia ze  światową 
siecią komputerową za  pośrednic-
twem telekomunikacji, wypożycza-
nie aparatury do  przesyłania infor-
macji, usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń elektronicznych, usługi 
przydzielania dostępu i  obsługa 
poczty elektronicznej i  skrzynek 
mailowych, transmisje internetowe, 
udostępnianie portali interneto-
wych, prowadzenie forum on-line, 
usługi portali komunikacyjnych i in-
formacyjnych, udostępnianie por-
tali z  informacjami finansowymi, 
gospodarczymi, giełdowymi, po-
datkowymi, prawnymi oraz z  ko-
mentarzami i  poradami dla inwe-
storów, udostępnianie platformy 
internetowej używanej do inwesto-
wania na  rynku walut, przydziela-
nie dostępu do baz danych dostęp-
nych przez Internet, udostępnianie 
środków łączności umożliwiają-
cych obsługę klienta przez Internet, 
obsługa telekonferencji, przesyła-
nie telekopii, wypożyczanie mode-
mów, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych i  do  przesyłania 
informacji, usługi w  zakresie łącz-
ności telefonicznej, informacja 
o ww  usługach 

(111) 257018 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257393 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257394 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257742 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258052 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 9: urządzenia i  przyrządy: 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-

nia życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy elektryczne 
przewodzące, przełączające, trans-
formujące, akumulatorowe i  kon-
trolno-sterujące, urządzenia do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z  na-
graniami, automaty sprzedające 
i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, 
kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i kom-
putery, urządzenia do  gaszenia 
ognia, karty bankowe, karty kredy-
towe, karty debetowe, karty płatni-
cze i karty identyfikacyjne, magne-
tycznie kodowane karty i  karty 
zawierające płytki obwodów scalo-
nych (smart cards - karty „inteli-
gentne”), karty z pamięcią lub z mi-
kroprocesorem, czytniki kart, 
programy komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe umożli-
wiające kartom inteligentnym 
współdziałanie z  terminalami 
i czytnikami, aparatura elektronicz-
na do  weryfikacji autentyczności 
kart bankowych, kart kredyto-
wych, kart debetowych i kart płat-
niczych, programy komputerowe 
ładowane, programy komputero-
we zapisane na  chipach, dyskiet-
kach, taśmach i  dyskach kompak-
towych, programy komputerowe 
aplikacyjne, programy komputero-
we narzędziowe, programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, 
oprogramowania do zabezpiecze-
nia składów danych oraz wyszuki-
wania i  transmisji poufnych infor-
macji klienta używanych przez 
osoby oraz instytucje bankowe i fi-
nansowe; 35: reklama, zarządzanie 
w  działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, specjalistyczne do-
radztwo i konsulting, pomoc i usłu-
gi w  zakresie organizacji i  zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, 
przedsiębiorstwami oraz przedsię-
wzięciami gospodarczymi i  han-
dlowymi, usługi audytorskie, księ-
gowe i rachunkowe, pośrednictwo 
w  zawieraniu transakcji handlo-
wych, usługi w  zakresie specjali-
stycznego doradztwa handlowe-
go i  gospodarczego, usługi 
pośrednictwa handlowego, usługi 
agencji importowo-eksportowych 
i  agencji handlowych, promocja 
sprzedaży towarów, organizowa-
nie aukcji, badania i poszukiwania 
w  dziedzinie działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w  dziedzinie 
działalności gospodarczej, eksper-
tyzy opłacalności, usługi związane 
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z  przenoszeniem przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowy-
wania i  udostępniania informacji 
o  działalności gospodarczej, czyn-
ności biurowe, usługi w  zakresie 
pośrednictwa pracy, rekrutacji i do-
boru personelu, doradztwo w  za-
kresie zarządzania personalnego 
i  kadrowego, organizowanie tar-
gów i  wystaw w  celach handlo-
wych lub reklamowych, usługi 
w  zakresie badania rynku i  opinii 
publicznej, usługi wykonywania 
prognoz ekonomicznych i  analiz 
rynkowych, analizy kosztów, usługi 
w  zakresie badań statystycznych 
i przeprowadzania wyceny działal-
ności gospodarczej, opracowywa-
nie informacji statystycznych, spo-
rządzanie wyciągów z  kont, 
zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi i  zbiorami danych w  syste-
mach komputerowych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz 
danych, usługi systematyzacji, sor-
towania i kompilacji danych w kom-
puterowych bazach danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, 
wyszukiwanie informacji w bazach 
i  plikach komputerowych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, usłu-
gi public relations, usługi w zakresie 
reklamy z  wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowi-
zualnych i  multimedialnych oraz 
za  pośrednictwem sieci kompute-
rowej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i  ofert reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, udostępnienie po-
wierzchni reklamowych i  czasu re-
klamowego, usługi w  zakresie ob-
sługi programów lojalnościowych 
i programów promocyjnych, archi-
wizacja dokumentów metodami 
elektronicznymi i  tradycyjnymi, in-
formacja o ww  usługach; 36: ubez-
pieczenia, usługi finansowe, usługi 
monetarne, usługi w  zakresie ma-
jątku nieruchomego, usługi banko-
we, świadczenie usług maklerskich, 
prowadzenie kont depozytowych 
papierów wartościowych, usługi 
w zakresie obrotu papierami warto-
ściowymi, inwestowanie na  rynku 
kapitałowym, rynku papierów war-
tościowych oraz na rynku nierucho-
mości, dokonywanie operacji kup-
na i  sprzedaży papierów 
wartościowych, notowania giełdo-
we, usługi zarządzania aktywami fi-
nansowymi (zarządzanie portfelem 
na  zlecenie klienta), usługi doradz-
twa w  zakresie obrotu papierami 
wartościowymi - raporty, analizy 
i opracowania na zamówienie klien-
ta, usługi pośrednictwa w nabywa-

niu dużych pakietów akcji w trybie 
wezwania, usługi opracowywania 
prospektów emisyjnych, usługi 
wprowadzania spółek do  publicz-
nego obrotu, usługi pełnienia funk-
cji sponsora emisji, animatora rynku 
oraz emitenta, usługi przygotowy-
wania finansowych memorandów 
informacyjnych, usługi organizacji 
obrotu papierami wartościowymi 
spółek na  rynku niepublicznym, 
wykonywanie czynności związa-
nych z emisją i obrotem papierami 
wartościowymi, usługi gwaranto-
wania emisji papierów wartościo-
wych (underwriting), pośrednictwo 
w obrocie papierami wartościowy-
mi, prowadzenie rachunków ma-
klerskich, nabywanie i  zbywanie 
papierów wartościowych na  zlece-
nie osób trzecich, prowadzenie roz-
liczeń z  tytułu posiadania, nabycia 
lub zbycia papierów wartościo-
wych, pośrednictwo w  nabywaniu 
pakietów akcji, usługi domów ma-
klerskich, wykonywanie ekspertyz 
i  prognoz finansowych, analiza fi-
nansowa, doradztwo finansowe, 
świadczenie usług konsultacyjno-
-doradczych w  sprawach finanso-
wych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi w zakresie czynności powier-
niczych, zarządzanie funduszami 
powierniczymi, zarządzanie towa-
rzystwami, funduszami inwestycyj-
nymi i  funduszami emerytalnymi, 
lokowanie powierzonych pieniędzy 
w imieniu własnym i na wspólny ra-
chunek uczestników funduszów 
powierniczych, zbywanie jedno-
stek uczestnictwa funduszy po-
wierniczych, usługi prowadzenia 
indywidualnych kont emerytal-
nych, usługi dystrybucji jednostek 
towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych, usługi udzielania i  obsługi 
kredytu na zakup papierów warto-
ściowych, zarządzanie powierzo-
nymi środkami pieniężnymi oraz 
innymi aktywami, usługi zarządza-
nia ryzykiem, tworzenie i  prowa-
dzenie funduszy inwestycyjnych 
i  powierniczych, usługi depozyto-
we i kredytowe, usługi brokerskie, 
clearingowe, leasingowe i factorin-
gu, usługi w  zakresie kapitału po-
wierniczego, akredytywy, obsługi 
czeków podróżnych, prowadzenie 
rachunków bankowych, przyjmo-
wanie wkładów oszczędnościo-
wych i lokat terminowych, udziela-
nie oraz zaciąganie kredytów 
i  pożyczek, przeprowadzanie rozli-
czeń transakcji, wykonywanie ope-
racji wekslowych i  czekowych, do-
konywanie transakcji i  przelewów 
elektronicznych, przyjmowanie 
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i dokonywanie lokat w bankach kra-
jowych i  zagranicznych, przyjmo-
wanie i udzielanie poręczeń i gwa-
rancji bankowych, dokonywanie 
obrotu wartościami dewizowymi, 
przyjmowanie do depozytu przed-
miotów, dokumentów i  papierów 
wartościowych oraz udostępnianie 
skrytek sejfowych, organizowanie 
i  uczestniczenie w  konsorcjach 
bankowych, dokonywanie obrotu 
wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określo-
nych czynności bankowych, wyko-
nywanie czynności powierniczych, 
wydawanie i  obsługa kart płatni-
czych, wykonywanie terminowych 
operacji finansowych, wykonywa-
nie czynności z zakresu działalności 
ubezpieczeniowej, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, wycena akty-
wów ruchomych i  nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi ope-
racji finansowych związanych z  li-
kwidacją przedsiębiorstw, usługi 
agencji pośrednictwa w  obrocie 
nieruchomościami, usługi w zakre-
sie dzierżawy majątku nieruchome-
go, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie fi-
nansowe, usługi doradcze dotyczą-
ce wszystkich usług ujętych w  tej 
klasie, informacja o  ww  usługach; 
38: telekomunikacja, usługi agencji 
informacyjnych i prasowych, usługi 
przesyłania informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej, obrazowej, 
dźwiękowej i skompilowanej w for-
mie zapisu elektronicznego oraz 
udostępnianie łączności do przesy-
łania takiej informacji poprzez ter-
minale komputerowe, sieci światło-
wodów, telefony, telegrafy, teleksy, 
telefaksy, radio, telewizję oraz urzą-
dzenia satelitarne, udostępnianie 
łączności i przekazu informacji tek-
stowej, dźwiękowej i obrazowej po-
przez terminale komputerowe, oraz 
poprzez sieć światłowodów, udo-
stępnianie połączenia ze  światową 
siecią komputerową za  pośrednic-
twem telekomunikacji, wypożycza-
nie aparatury do  przesyłania infor-
macji, usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń elektronicznych, usługi 
przydzielania dostępu i  obsługa 
poczty elektronicznej i  skrzynek 
mailowych, transmisje internetowe, 
udostępnianie portali interneto-
wych, prowadzenie forum on-line, 
usługi portali komunikacyjnych i in-
formacyjnych, udostępnianie por-
tali z  informacjami finansowymi, 
gospodarczymi, giełdowymi, po-
datkowymi, prawnymi oraz z  ko-
mentarzami i  poradami dla inwe-
storów, udostępnianie platformy 

internetowej używanej do inwesto-
wania na rynku walut, przydzielanie 
dostępu do baz danych dostępnych 
przez Internet, udostępnianie środ-
ków łączności umożliwiających ob-
sługę klienta przez Internet, obsłu-
ga telekonferencji, przesyłanie 
telekopii, wypożyczanie mode-
mów, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych i  do  przesyłania 
informacji, usługi w zakresie łączno-
ści telefonicznej, informacja o  ww  
usługach 

(111) 259056 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259057 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259165 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259280 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259425 (180) 2032 06 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259860 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259950 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259951 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259952 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260045 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260254 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260383 (180) 2032 07 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260439 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260446 (180) 2032 09 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260612 (180) 2032 03 16 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 9: wydawnictwa, pe-
riodyki, broszury, ulotki na  no-
śnikach multimedialnych tj  
dyskietki, płyty CD, DVD; 16: wy-
dawnictwa, periodyki, broszury, 
ulotki na nośnikach papierowych; 
35: usługi w zakresie poradnictwa 
i pośrednictwa pracy dla studen-
tów i  absolwentów uczelni wyż-
szych oraz usługi promocyjne 
i  marketingowe na  rzecz osób 
trzecich, usługi w  zakresie pro-
wadzenia i udostępniania baz da-
nych, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi; 36: usługi w zakresie 
organizacji pomocy socjalnej dla 
studentów: zbiórki funduszy, za-
rządzanie funduszami w  ramach 
sponsoringu; 41: usługi w zakresie 
prowadzenia działalności edu-
kacyjnej w  zakresie ogólnonau-
kowym oraz w  zakresie działań 
i  postaw ekologicznych, publika-
cje elektroniczne on-line, usługi 
w  zakresie organizacji sportu, 
turystyki i  rekreacji oraz baz tu-
rystyczno – sportowych, a  także 
imprez kulturalnych, muzycznych 
i artystycznych 

(111) 260643 (180) 2032 06 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260915 (180) 2032 05 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261042 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261043 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261193 (180) 2032 09 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261283 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261457 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 31: produkty rolne - 
świeże warzywa i owoce, kukury-
dza, buraki, zboża w szczególno-
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ści pszenica, pszenżyto, jęczmień, 
rzepak, gorczyca, cebula, ogórki, 
buraki 

(111) 261519 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261585 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261656 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261662 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261674 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261675 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261872 (180) 2032 06 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261935 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261974 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262200 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262948 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263056 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 9: urządzenia i  przyrządy: 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy elektryczne, 
przewodzące, przełączające, trans-
formujące, akumulatorowe i  kon-
trolno - sterujące, urządzenia do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
nośniki danych, płyty, dyski z nagra-
niami, automaty sprzedające i  me-
chanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, kasy 
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i  komputery, 
urządzenia do gaszenia ognia, karty 
bankowe, karty kredytowe, karty 
debetowe, karty płatnicze i  karty 
identyfikacyjne, magnetycznie ko-
dowane karty i  karty zawierające 
płytki obwodów scalonych, karty 
inteligentne, karty z  pamięcią lub 
z  mikroprocesorem, czytniki kart, 
programy komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwia-
jące kartom inteligentnym współ-
działanie z terminalami i czytnikami, 
aparatura elektroniczna do  weryfi-
kacji autentyczności kart banko-
wych, kart kredytowych, kart debe-
towych i kart płatniczych, programy 
komputerowe ładowane: programy 
komputerowe zapisane na chipach, 
dyskietkach, taśmach i  dyskach 
kompaktowych, programy kompu-
terowe aplikacyjne, programy kom-
puterowe narzędziowe, programy 
komputerowe systemu operacyj-
nego, oprogramowania do  zabez-
pieczenia składów danych oraz 
wyszukiwania i transmisji poufnych 
informacji klienta używanych przez 
osoby oraz instytucje bankowe i fi-
nansowe; 35: reklama, zarządzanie 
w  działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, specjalistyczne do-
radztwo i  konsulting dotyczący 
działalności gospodarczej oraz re-

klamy, pomoc i  usługi organizacji 
i  zarządzania działalnością gospo-
darczą, przedsiębiorstwami oraz 
przedsięwzięciami gospodarczymi 
i  handlowymi, usługi audytorskie, 
księgowe i rachunkowe, pośrednic-
two w  zawieraniu transakcji han-
dlowych, usługi specjalistycznego 
doradztwa handlowego i  gospo-
darczego, usługi pośrednictwa 
handlowego, usługi agencji impor-
towo - eksportowych i agencji han-
dlowych, promocja sprzedaży to-
warów, organizowanie aukcji, 
badania i poszukiwania w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w  dziedzinie działalności 
gospodarczej, ekspertyzy opłacal-
ności, usługi przenoszenia przed-
siębiorstw, usługi pozyskiwania, 
opracowywania i  udostępniania 
informacji o działalności gospodar-
czej, usługi pośrednictwa pracy, re-
krutacji i  doboru personelu, do-
radztwo w  zakresie zarządzania 
personalnego i kadrowego, organi-
zowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, 
usługi badania rynku i  opinii pu-
blicznej, usługi wykonywania pro-
gnoz ekonomicznych i  analiz ryn-
kowych, analizy kosztów, usługi 
badań statystycznych i przeprowa-
dzania wyceny działalności gospo-
darczej, opracowywanie informacji 
statystycznych, sporządzanie wy-
ciągów z kont, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi i zbiorami da-
nych w systemach komputerowych, 
pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, usługi syste-
matyzacji, sortowania i  kompilacji 
danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, wyszukiwanie informacji 
w  bazach i  plikach komputero-
wych, usługi reklamy i  promocji, 
usługi public relations, usługi rekla-
my z wykorzystaniem metod słow-
nych, dźwiękowych, audiowizual-
nych i  multimedialnych oraz 
za  pośrednictwem sieci kompute-
rowej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i  ofert reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, udostępnianie po-
wierzchni reklamowych i czasu re-
klamowego, usługi obsługi progra-
mów lojalnościowych i programów 
promocyjnych jako usługi biurowe, 
archiwizacja dokumentów meto-
dami elektronicznymi i tradycyjny-
mi, informacja o ww  usługach; 36: 
ubezpieczenia, usługi finansowe, 
usługi monetarne, usługi w  zakre-
sie majątku nieruchomego zawarte 
w  tej klasie, usługi bankowe, po-
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średnictwo finansowe, kredyty go-
tówkowe, kredyty samochodowe, 
kredyty hipoteczne, usługi świad-
czeń emerytalnych, usługi funduszy 
emerytalno-rentowych, usługi fi-
nansowe dla emerytów, usługi w za-
kresie lokat terminowych i wkładów 
oszczędnościowych, tworzenie, ofe-
rowanie i doradztwo w zakresie pro-
gramów i planów systematycznego 
oszczędzania, usługi maklerskie, 
prowadzenie kont depozytowych 
papierów wartościowych, usługi 
w zakresie obrotu papierami warto-
ściowymi, inwestowanie na  rynku 
kapitałowym, rynku papierów war-
tościowych oraz na rynku nierucho-
mości, dokonywanie operacji kupna 
i  sprzedaży papierów wartościo-
wych, notowania giełdowe, usługi 
zarządzania aktywami finansowymi 
tj  zarządzanie portfelem na  zlece-
nie klienta, usługi doradztwa w za-
kresie obrotu papierami wartościo-
wymi - raporty, analizy 
i  opracowania na  zamówienie 
klienta, usługi pośrednictwa w na-
bywaniu dużych pakietów akcji 
w trybie wezwania, usługi opraco-
wywania prospektów emisyjnych, 
usługi wprowadzania akcji spółek 
do publicznego obrotu, usługi peł-
nienia funkcji sponsora emisji, ani-
matora rynku oraz emitenta, usługi 
finansowych memorandów infor-
macyjnych tj  usługi informacji fi-
nansowej, usługi organizacji obrotu 
papierami wartościowymi spółek 
na  rynku niepublicznym, wykony-
wanie czynności związanych z emi-
sją i obrotem papierami wartościo-
wymi, usługi gwarantowania emisji 
papierów wartościowych, usługi 
underwritingu, pośrednictwo w ob-
rocie papierami wartościowymi, 
prowadzenie rachunków makler-
skich, nabywanie i zbywanie papie-
rów wartościowych na  zlecenie 
osób trzecich, prowadzenie rozli-
czeń z  tytułu posiadania, nabycia 
lub zbycia papierów wartościowych, 
pośrednictwo w  nabywaniu pakie-
tów akcji, wykonywanie ekspertyz 
i  prognoz finansowych, analiza fi-
nansowa, doradztwo finansowe, 
świadczenie usług konsultacyjno-
-doradczych w  sprawach finanso-
wych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi w zakresie czynności powier-
niczych, zarządzanie funduszami 
powierniczymi, zarządzanie towa-
rzystwami, funduszami inwestycyj-
nymi i  funduszami emerytalnymi, 
lokowanie powierzonych pieniędzy 
w imieniu własnym i na wspólny ra-
chunek uczestników funduszów po-
wierniczych, zbywanie jednostek 

uczestnictwa funduszy powierni-
czych, usługi prowadzenia indywi-
dualnych kont emerytalnych, usługi 
dystrybucji jednostek towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, usługi 
udzielania i  obsługi kredytu na  za-
kup papierów wartościowych, za-
rządzanie powierzonymi środkami 
pieniężnymi oraz innymi aktywami, 
usługi zarządzania ryzykiem, two-
rzenie i  prowadzenie funduszy in-
westycyjnych i powierniczych, usłu-
gi depozytowe i  kredytowe, usługi 
brokerskie, usługi clearingowe tj  fi-
nansowe usługi rozliczeniowe, usłu-
gi leasingowe, usługi faktoringowe, 
usługi w zakresie kapitału powierni-
czego, akredytywy, obsługi czeków 
podróżnych, prowadzenie rachun-
ków bankowych, przyjmowanie 
wkładów oszczędnościowych i  lo-
kat terminowych, udzielanie oraz 
zaciąganie kredytów i  pożyczek, 
przeprowadzanie rozliczeń transak-
cji, wykonywanie operacji wekslo-
wych i  czekowych, dokonywanie 
transakcji i  przelewów elektronicz-
nych, przyjmowanie i dokonywanie 
lokat w bankach krajowych i zagra-
nicznych, przyjmowanie i udzielanie 
poręczeń i  gwarancji bankowych, 
dokonywanie obrotu wartościami 
dewizowymi, przyjmowanie do de-
pozytu przedmiotów, dokumentów 
i papierów wartościowych oraz udo-
stępnianie skrytek sejfowych, orga-
nizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelno-
ściami, wykonywanie na  zlecenie 
innych banków określonych czyn-
ności bankowych, wykonywanie 
czynności powierniczych, wyda-
wanie i  obsługa kart płatniczych, 
wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, wykonywanie 
czynności z  zakresu działalności 
ubezpieczeniowej, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, wycena akty-
wów ruchomych i  nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem nierucho-
mym i aktywami, usługi operacji fi-
nansowych związanych z likwidacją 
przedsiębiorstw, usługi agencji po-
średnictwa w obrocie nieruchomo-
ściami, usługi dzierżawy majątku 
nieruchomego, organizowanie fun-
duszy na cele dobroczynne, sponso-
rowanie finansowe, usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych 
w tej klasie, informacja o ww  usłu-
gach; 38: usługi telekomunikacyjne 
zawarte w  tej klasie, usługi agencji 
informacyjnych i prasowych, usługi 
przesyłania informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej, obrazowej, 
dźwiękowej i skompilowanej w for-
mie zapisu elektronicznego oraz 
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udostępnianie łączności do przesy-
łania takiej informacji poprzez termi-
nale komputerowe, sieci światłowo-
dów, telefony, telegrafy, teleksy, 
telefaksy, radio, telewizję oraz urzą-
dzenia satelitarne, udostępnianie 
łączności i  przekazu informacji tek-
stowej, dźwiękowej i obrazowej po-
przez terminale komputerowe, oraz 
poprzez sieć światłowodów, udo-
stępnianie połączenia ze  światową 
siecią komputerową za  pośrednic-
twem telekomunikacji, wypożycza-
nie aparatury do  przesyłania infor-
macji, usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń elektronicznych, usługi 
przydzielania dostępu i  obsługa 
poczty elektronicznej i  skrzynek 
mailowych, usługi transmisji inter-
netowych, mianowicie przekazywa-
nie dźwięku i  obrazu poprzez sieć 
internetową, przydzielanie dostępu 
do  portali internetowych, prowa-
dzenie forum on-line, usługi przy-
dzielania dostępu do portali komu-
nikacyjnych i  informacyjnych oraz 
przesyłania danych, wiadomości, 
dźwięku i  obrazu poprzez portale 
komunikacyjne i informacyjne, udo-
stępnianie portali z informacjami fi-
nansowymi, gospodarczymi, gieł-
dowymi, podatkowymi, prawnymi 
oraz z  komentarzami i  poradami 
dla inwestorów, udostępnianie 
platformy internetowej używanej 
do  inwestowania na  rynku walut, 
przydzielanie dostępu do  baz da-
nych dostępnych przez Internet, 
udostępnianie środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta 
przez Internet, obsługa telekonfe-
rencji, przesyłanie telekopii, wypo-
życzanie modemów, wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych 
i  do  przesyłania informacji, usługi 
łączności telefonicznej, informacja 
o ww  usługach 

(111) 263490 (180) 2033 01 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263796 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265566 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265943 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266658 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266806 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266807 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266810 (180) 2033 01 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267666 (180) 2033 01 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267785 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268001 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268002 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268003 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268004 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269164 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269165 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270446 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270447 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 274534 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 275625 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości 

(111) 282062 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 282063 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283128 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 290498 (180) 2033 05 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 292319 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 319718 (180) 2032 07 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 319719 (180) 2032 07 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 339371 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 

decyZJe o odMowie udZielenia prawa  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu lub 

uJawnieniu ZgłosZenia na stronie internetoweJ 
urZĘdu patentowego rp

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowe-
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 508949 U
(210) 476859 ZT50/2017
(210) 508221 U
(210) 511426 ZT20/2020
(210) 519038 U
(210) 521080 U
(210) 521758 U
(210) 522889 U
(210) 523033 U
(210) 523149 U
(210) 525001 U
(210) 526127 U
(210) 528135 U

(210) 528685 U
(210) 528728 U
(210) 530983 U
(210) 532025 U
(210) 532026 U
(210) 533660 U
(210) 535658 U
(210) 537015 U
(210) 538200 U
(210) 538802 U
(210) 539029 U
(210) 536163 U

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa wydane po 

ogłosZeniu o ZgłosZeniu  
lub uJawnieniu ZgłosZenia na stronie 
internetoweJ urZĘdu patentowego rp

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowe-
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 520932 U
(210) 522985 ZT12/2021
(210) 534358 ZT7/2022
(210) 534359 ZT7/2022

(210) 537555 U
(210) 538352 ZT9/2022
(210) 524444 ZT13/2021

wygaśniĘcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa 
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(111) 119599 (141) 2016 01 25 Prawo wygasło w  części doty-
czącej towarów i/lub usług: 5, 29, 
30 i  32: odżywki dla niemowląt 
na  bazie mleka, napoje mlecz-
ne lub z  przewagą mleka, w  tym 
maślanka, zsiadłe mleko, jogurt 
i kefir, desery mleczne, tofu, kleiki 
spożywcze na bazie mleka, majo-
nezy, napoje serwatkowe  
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(111) 195942 (141) 2012 08 01 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 38 i  41: 
usługi telekomunikacyjne w  od-
niesieniu do przekazów telewizyj-
nych, w  tym również przekazów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i sieci komputerowe, usługi w za-
kresie rozpowszechniania sys-
temów przekazywania dźwięku 
i obrazu w łączności telefonii ko-
mórkowej, w systemie cyfrowym, 
w odniesieniu do przekazów tele-
wizyjnych, w  tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez 
Internet i  sieci komputerowe, 
usługi w  zakresie łączności tele-
fonii komórkowej i przez Internet 
w odniesieniu do przekazów tele-
wizyjnych, w  tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez 
Internet i  sieci komputerowe, 
usługi obsługi satelitów i  prze-
kazów satelitarnych w  odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i sieci 
komputerowe, usługi organizo-
wania systemów transmisyjnych, 
przesyłania dźwięku i  obrazu 
w odniesieniu do przekazów tele-
wizyjnych, w tym również przeka-
zów telewizyjnych poprzez Inter-
net i  sieci komputerowe, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji te-
lewizyjnych, usługi transmitowa-
nia dźwięku i obrazu w odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
zbierania i przekazywania aktual-
ności informacyjnych z  wykorzy-
staniem multimediów, urządzeń 
telekomunikacyjnych w odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i sieci 
komputerowe, usługi umożliwia-
jące komunikację pomiędzy użyt-
kownikiem a siecią komputerową 
w tym Internet, usługi w zakresie 
dostępu do  sieci komputero-
wych w  szczególności Internetu, 
w tym sposób mobilny i bezprze-
wodowy, usługi w  zakresie bez-
przewodowego dostępu do  sieci 
komputerowych w tym Internetu 
– w odniesieniu do przekazów te-
lewizyjnych, w tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez In-
ternet i sieci komputerowe, usługi 
telekomunikacyjne w odniesieniu 
do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i sieci 
komputerowe, usługi w  zakre-
sie nauczania poprzez telewizję, 

usługi w  zakresie nauczania po-
przez telefon, Internet w  odnie-
sieniu do przekazów i programów 
telewizyjnych, w  tym również 
przekazów i  programów telewi-
zyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe 

(111) 199365 (141) 2021 06 24 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 38 i 41: usługi 
telekomunikacyjne w  odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
rozpowszechniania systemów 
przekazywania dźwięku i  obrazu 
w  łączności telefonii komórkowej, 
w  systemie cyfrowym, w  odnie-
sieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w  tym również przekazów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, usługi w  za-
kresie łączności telefonii komór-
kowej i przez Internet w odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi obsługi sa-
telitów i  przekazów satelitarnych 
w  odniesieniu do  przekazów te-
lewizyjnych, w  tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez In-
ternet i sieci komputerowe, usługi 
organizowania systemów trans-
misyjnych, przesyłania dźwięku 
i obrazu w odniesieniu do przeka-
zów telewizyjnych, w tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie prowadzenia stacji 
telewizyjnych, usługi transmitowa-
nia dźwięku i  obrazu w  odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
zbierania i  przekazywania aktual-
ności informacyjnych z  wykorzy-
staniem multimediów, urządzeń 
telekomunikacyjnych w  odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi zbierania 
i  przekazywania wiadomości po-
przez sieci komputerowe, w  tym 
sieć telewizyjną, satelitarną i Inter-
net, usługi związane z  rozrywką, 
rekreacją, usługi związane z  dzia-
łalnością sportową i  kulturalną, 
zawarte w  tej klasie, organizacja 
konkursów i plebiscytów – wszyst-
kie w  odniesieniu do  przekazów 
i programów telewizyjnych, w tym 
również przekazów i  programów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, oferowanie 
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usług rozrywkowych, w  tym gier, 
poprzez Internet i  telewizję, infor-
macja o  imprezach kulturalnych, 
rozrywkowych, rekreacji, usługi 
w zakresie nauczania i kształcenia, 
w  szczególności poprzez Internet 
i  telewizję, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych i  rozrywko-
wych w odniesieniu do przekazów 
i programów telewizyjnych, w tym 
również przekazów i  programów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, montaż pro-
gramów telewizyjnych 

(111) 199366 (141) 2022 06 24 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 38 i 41: usługi 
telekomunikacyjne w  odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i sieci komputero-
we, usługi w zakresie rozpowszech-
niania systemów przekazywania 
dźwięku i obrazu w łączności tele-
fonii komórkowej, w  systemie cy-
frowym, w odniesieniu do przeka-
zów telewizyjnych, w tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie łączności telefonii 
komórkowej i przez Internet w od-
niesieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w  tym również przekazów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i sieci komputerowe, usługi obsługi 
satelitów i przekazów satelitarnych 
w  odniesieniu do  przekazów tele-
wizyjnych, w  tym również przeka-
zów telewizyjnych poprzez Internet 
i sieci komputerowe, usługi organi-
zowania systemów transmisyjnych, 
przesyłania dźwięku i obrazu w od-
niesieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w tym również przekazów te-
lewizyjnych poprzez Internet i sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
prowadzenia stacji telewizyjnych, 
usługi transmitowania dźwięku 
i obrazu w odniesieniu do przeka-
zów telewizyjnych, w tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie zbierania i przekazy-
wania aktualności informacyjnych 
z  wykorzystaniem multimediów, 
urządzeń telekomunikacyjnych 
w  odniesieniu do  przekazów te-
lewizyjnych, w  tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez In-
ternet i  sieci komputerowe, usługi 
zbierania i  przekazywania wiado-
mości poprzez sieci komputerowe, 
w  tym sieć telewizyjną, satelitarną 
i  Internet, usługi związane z  roz-
rywką, rekreacją, usługi związane 
z działalnością sportową i kultural-
ną, zawarte w tej klasie, organizacja 
konkursów i plebiscytów – wszyst-

kie w  odniesieniu do  przekazów 
i programów telewizyjnych, w tym 
również przekazów i  programów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, oferowanie 
usług rozrywkowych, w  tym gier, 
poprzez Internet i  telewizję, infor-
macja o  imprezach kulturalnych, 
rozrywkowych, rekreacji, usługi 
w zakresie nauczania i kształcenia, 
w  szczególności poprzez Internet 
i  telewizję, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych i  rozrywko-
wych w odniesieniu do przekazów 
i programów telewizyjnych, w tym 
również przekazów i  programów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, montaż pro-
gramów telewizyjnych 

(111) 199367 (141) 2023 06 24 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 38 i 41: usługi 
telekomunikacyjne w  odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
rozpowszechniania systemów 
przekazywania dźwięku i  obrazu 
w  łączności telefonii komórkowej, 
w  systemie cyfrowym, w  odnie-
sieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w  tym również przekazów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, usługi w  za-
kresie łączności telefonii komór-
kowej i przez Internet w odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi obsługi sa-
telitów i  przekazów satelitarnych 
w  odniesieniu do  przekazów te-
lewizyjnych, w  tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez In-
ternet i sieci komputerowe, usługi 
organizowania systemów trans-
misyjnych, przesyłania dźwięku 
i obrazu w odniesieniu do przeka-
zów telewizyjnych, w tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie prowadzenia stacji 
telewizyjnych, usługi transmitowa-
nia dźwięku i  obrazu w  odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
zbierania i  przekazywania aktual-
ności informacyjnych z  wykorzy-
staniem multimediów, urządzeń 
telekomunikacyjnych w  odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi zbierania 
i  przekazywania wiadomości po-
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przez sieci komputerowe, w  tym 
sieć telewizyjną, satelitarną i Inter-
net, usługi związane z  rozrywką, 
rekreacją, usługi związane z  dzia-
łalnością sportową i  kulturalną, 
zawarte w  tej klasie, organizacja 
konkursów i plebiscytów – wszyst-
kie w  odniesieniu do  przekazów 
i programów telewizyjnych, w tym 
również przekazów i  programów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, oferowanie 
usług rozrywkowych, w  tym gier, 
poprzez Internet i  telewizję, infor-
macja o  imprezach kulturalnych, 
rozrywkowych, rekreacji, usługi 
w zakresie nauczania i kształcenia, 
w  szczególności poprzez Internet 
i  telewizję, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych i  rozrywko-
wych w odniesieniu do przekazów 
i programów telewizyjnych, w tym 
również przekazów i  programów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, montaż pro-
gramów telewizyjnych 

(111) 200925 (141) 2012 11 17 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 38 i 41: usługi 
telekomunikacyjne w  odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
rozpowszechniania systemów 
przekazywania dźwięku i  obrazu 
w  łączności telefonii komórkowej, 
w  systemie cyfrowym, w  odnie-
sieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w  tym również przekazów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, usługi w  za-
kresie łączności telefonii komór-
kowej i przez Internet w odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi obsługi sa-
telitów i  przekazów satelitarnych 
w  odniesieniu do  przekazów te-
lewizyjnych, w  tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez In-
ternet i sieci komputerowe, usługi 
organizowania systemów trans-
misyjnych, przesyłania dźwięku 
i obrazu w odniesieniu do przeka-
zów telewizyjnych, w tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie prowadzenia stacji 
telewizyjnych, usługi transmitowa-
nia dźwięku i  obrazu w  odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
zbierania i  przekazywania aktual-
ności informacyjnych z  wykorzy-

staniem multimediów, urządzeń 
telekomunikacyjnych w  odniesie-
niu do  przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi umożliwia-
jące komunikację pomiędzy użyt-
kownikiem a  siecią komputerową 
w  tym Internet, usługi w  zakresie 
dostępu do  sieci komputerowych 
w  szczególności Internetu, w  tym 
sposób mobilny i bezprzewodowy, 
usługi w  zakresie bezprzewodo-
wego dostępu do  sieci kompute-
rowych w tym Internetu – w odnie-
sieniu do przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów tele-
wizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
nauczania poprzez telewizję, usłu-
gi w  zakresie nauczania poprzez 
telefon, Internet w  odniesieniu 
do przekazów i programów telewi-
zyjnych, w tym również przekazów 
i  programów telewizyjnych po-
przez Internet i sieci komputerowe 

(111) 204106 (141) 2013 02 06 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 38 i 41: usługi 
telekomunikacyjne w  odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i sieci komputero-
we, usługi w zakresie rozpowszech-
niania systemów przekazywania 
dźwięku i obrazu w łączności tele-
fonii komórkowej, w  systemie cy-
frowym, w odniesieniu do przeka-
zów telewizyjnych, w tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie łączności telefonii 
komórkowej i przez Internet w od-
niesieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w  tym również przekazów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i sieci komputerowe, usługi obsługi 
satelitów i przekazów satelitarnych 
w  odniesieniu do  przekazów tele-
wizyjnych, w  tym również przeka-
zów telewizyjnych poprzez Internet 
i sieci komputerowe, usługi organi-
zowania systemów transmisyjnych, 
przesyłania dźwięku i obrazu w od-
niesieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w tym również przekazów te-
lewizyjnych poprzez Internet i sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
prowadzenia stacji telewizyjnych, 
usługi transmitowania dźwięku 
i obrazu w odniesieniu do przeka-
zów telewizyjnych, w tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie zbierania i przekazy-
wania aktualności informacyjnych 
z  wykorzystaniem multimediów, 
urządzeń telekomunikacyjnych 
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w  odniesieniu do  przekazów te-
lewizyjnych, w  tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez In-
ternet i  sieci komputerowe, usługi 
zbierania i  przekazywania wiado-
mości poprzez sieci komputerowe, 
w  tym sieć telewizyjną, satelitarną 
i  Internet, usługi związane z  roz-
rywką, rekreacją, usługi związane 
z działalnością sportową i kultural-
ną, zawarte w tej klasie, organizacja 
konkursów i plebiscytów – wszyst-
kie w  odniesieniu do  przekazów 
i programów telewizyjnych, w tym 
również przekazów i  programów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, oferowanie 
usług rozrywkowych, w  tym gier, 
poprzez Internet i  telewizję, infor-
macja o  imprezach kulturalnych, 
rozrywkowych, rekreacji, usługi 
w zakresie nauczania i kształcenia, 
w  szczególności poprzez Internet 
i  telewizję, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych i  rozrywko-
wych w odniesieniu do przekazów 
i programów telewizyjnych, w tym 
również przekazów i  programów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, montaż pro-
gramów telewizyjnych 

(111) 204107 (141) 2014 02 06 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 38 i 41: usługi 
telekomunikacyjne w  odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i sieci komputero-
we, usługi w zakresie rozpowszech-
niania systemów przekazywania 
dźwięku i  obrazu w  łączności tele-
fonii komórkowej, w  systemie cy-
frowym, w  odniesieniu do  przeka-
zów telewizyjnych, w  tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie łączności telefonii 
komórkowej i przez Internet w od-
niesieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w  tym również przekazów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i sieci komputerowe, usługi obsługi 
satelitów i przekazów satelitarnych 
w  odniesieniu do  przekazów tele-
wizyjnych, w  tym również przeka-
zów telewizyjnych poprzez Internet 
i sieci komputerowe, usługi organi-
zowania systemów transmisyjnych, 
przesyłania dźwięku i obrazu w od-
niesieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w tym również przekazów te-
lewizyjnych poprzez Internet i sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
prowadzenia stacji telewizyjnych, 
usługi transmitowania dźwięku 
i  obrazu w  odniesieniu do  przeka-
zów telewizyjnych, w  tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 

Internet i sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie zbierania i  przekazy-
wania aktualności informacyjnych 
z  wykorzystaniem multimediów, 
urządzeń telekomunikacyjnych 
w  odniesieniu do  przekazów tele-
wizyjnych, w  tym również przeka-
zów telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, usługi zbie-
rania i  przekazywania wiadomości 
poprzez sieci komputerowe, w tym 
sieć telewizyjną, satelitarną i  Inter-
net, usługi związane z rozrywką, re-
kreacją, usługi związane z działalno-
ścią sportową i kulturalną, zawarte 
w tej klasie, organizacja konkursów 
i plebiscytów – wszystkie w odnie-
sieniu do  przekazów i  programów 
telewizyjnych, w tym również prze-
kazów i  programów telewizyjnych 
poprzez Internet i  sieci kompute-
rowe, oferowanie usług rozrywko-
wych, w tym gier, poprzez Internet 
i  telewizję, informacja o  imprezach 
kulturalnych, rozrywkowych, rekre-
acji, usługi w  zakresie nauczania 
i  kształcenia, w  szczególności po-
przez Internet i  telewizję, organi-
zowanie konkursów edukacyjnych 
i  rozrywkowych w  odniesieniu 
do przekazów i programów telewi-
zyjnych, w tym również przekazów 
i  programów telewizyjnych po-
przez Internet i sieci komputerowe, 
montaż programów telewizyjnych 

(111) 204108 (141) 2015 02 06 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 38 i 41: usługi 
telekomunikacyjne w  odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i sieci komputero-
we, usługi w zakresie rozpowszech-
niania systemów przekazywania 
dźwięku i  obrazu w  łączności tele-
fonii komórkowej, w  systemie cy-
frowym, w  odniesieniu do  przeka-
zów telewizyjnych, w  tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usługi 
w zakresie łączności telefonii komór-
kowej i przez Internet w odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i sieci komputero-
we, usługi obsługi satelitów i  prze-
kazów satelitarnych w  odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i  sieci kompute-
rowe, usługi organizowania syste-
mów transmisyjnych, przesyłania 
dźwięku i  obrazu w  odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i sieci komputero-
we, usługi w  zakresie prowadzenia 
stacji telewizyjnych, usługi transmi-
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towania dźwięku i obrazu w odnie-
sieniu do przekazów telewizyjnych, 
w  tym również przekazów telewi-
zyjnych poprzez Internet i sieci kom-
puterowe, usługi w  zakresie zbie-
rania i  przekazywania aktualności 
informacyjnych z  wykorzystaniem 
multimediów, urządzeń telekomu-
nikacyjnych w odniesieniu do prze-
kazów telewizyjnych, w tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usługi 
zbierania i  przekazywania wiado-
mości poprzez sieci komputerowe, 
w  tym sieć telewizyjną, satelitarną 
i  Internet, usługi związane z  roz-
rywką, rekreacją, usługi związane 
z  działalnością sportową i  kultural-
ną, zawarte w tej klasie, organizacja 
konkursów i  plebiscytów – wszyst-
kie w  odniesieniu do  przekazów 
i  programów telewizyjnych, w  tym 
również przekazów i  programów 
telewizyjnych poprzez Internet i sie-
ci komputerowe, oferowanie usług 
rozrywkowych, w tym gier, poprzez 
Internet i telewizję, informacja o im-
prezach kulturalnych, rozrywko-
wych, rekreacji, usługi w  zakresie 
nauczania i kształcenia, w szczegól-
ności poprzez Internet i telewizję, or-
ganizowanie konkursów edukacyj-
nych i rozrywkowych w odniesieniu 
do przekazów i programów telewi-
zyjnych, w tym również przekazów 
i programów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, mon-
taż programów telewizyjnych 

(111) 281366 (141) 2022 03 14 Prawo wygasło w całości 
(111) 318529 (141) 2022 03 25 Prawo wygasło w całości 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść 
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania 
istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin 

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

ochronnego 
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o  przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu 

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 049567 a  Wykreślono: Chanel SaRl, glaRIS, Szwajca-
ria; Wpisano: Chanel SaRl, genewa, Szwajcaria  

(111) 049725 a  Wykreślono: KRaFT FOODS DanMaRK InTel-
leCTUal PROPeRTy aPS, alBeRTSlUnD, Dania; Wpisano: KRaFT 
FOODS DanMaRK InTelleCTUal PROPeRTy aPS, Brondby, Dania  

(111) 049884 a  Wykreślono: PUIg FRanCe SOCIÉTÉ PaR 
aCTIOnS SIMPlIFÉe, neUIlly SUR SeIne, Francja; Wpisano: PUIg 
FRanCe Société par actions Simplifiée, Paryż, Francja  

(111) 050676 a  Wykreślono: Man DIeSel & TURBO FRan-
Ce, VIllePInTe, Francja; Wpisano: Man energy Solutions France,  
Saint-nazaire, Francja  

(111) 050947 a  Wykreślono: WyeTh llC, MaDISOn, Stany 
Zjednoczone ameryki; Wpisano: PF Consumer healthcare 1 llC, 
Wilmington, Stany Zjednoczone ameryki  

(111) 057720 a  Wykreślono: MIneRVa S a  eDIBle OIlS en-
TeRPRISeS, aTTICa, grecja; Wpisano: MIneRVa S a  eDIBle OIlS & 
FOODS enTeRPRISeS, attica, grecja  

(111) 058325 a  Wykreślono: Man DIeSel & TURBO FRanCe, 
VIllePInTe, Francja; Wpisano: Man energy Solutions France, Saint-
-nazaire, Francja  

(111) 058375 a  Wykreślono: MISTRal InTeRnaTIOnal B V , 
alMelO, holandia; Wpisano: Mistral International B V , Wierden, 
holandia  

(111) 060652 a  Wykreślono: BIelenDa KOSMeTyKI naTU-
Ralne SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWO-aKCyJna, Kraków, Polska 356357380; Wpisano: 
BIelenDa KOSMeTyKI naTURalne SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380  

(111) 066753 a  Wykreślono: heRBaPOl-lublin Spółka akcyj-
na, lublin, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International ag, Zurych, 
Szwajcaria  

(111) 067510 a  Wykreślono: FeSTO ag & CO Kg, eSSlIngen, 
niemcy; Wpisano: Festo Se & Co  Kg, esslingen am neckar, niemcy  

(111) 067515 a  Wykreślono: DOllaR RenT a  CaR, InC  
(OKlahOMa CORPORaTIOn), TUlSa, Stany Zjednoczone ameryki; 
Wpisano: Dollar Rent a  Car, Inc  (Oklahoma Corporation), estero, 
Stany Zjednoczone ameryki  

(111) 067639 a  Wykreślono: Man eneRgy SOlUTIOnS Se, 
aUgSBURg, niemcy; Wpisano: Man Se, Monachium, niemcy  

(111) 077579 a  Wykreślono: COnCO SeRVICeS CORPORa-
TIOn, VeROne, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Conco Se-
rvices, llC, Verona, Stany Zjednoczone ameryki  

(111) 078429 a  Wykreślono: RUnTal hOlDIng COMPany 
S a , gRÄnIChen, Szwajcaria; Wpisano: Zehnder group ag, gräni-
chen, Szwajcaria  

(111) 093817 a  Wykreślono: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” 
S a , Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: BUnge POlSKa SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 
340000206  

(111) 102125 a  Wykreślono: MeRCK ShaRP & DOhMe CORP , 
WhITehOUSe STaTIOn, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: n V  
ORganOn, OSS, holandia  

(111) 111063 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 111589 a  Wykreślono: SnP POlanD SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Złotniki, Polska 630353110; Wpi-
sano: all FOR One POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Złotniki, Polska 630353110  

(111) 119947 a  Wykreślono: MeRCK ShaRP & DOhMe B V , 
haaRleM, holandia; Wpisano: n V  ORganOn, OSS, holandia  

(111) 136933 a  Wykreślono: Pruszyński Krzysztof PRUSZyŃ-
SKI, al  Jerozolimskie 268, 05-816 Michałowice, Polska 010594262; 
Wpisano: PRUSZyŃSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890  



nr 32/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 131

(111) 160708 a  Wykreślono: MSD InTeRnaTIOnal hOl-
DIngS gMBh, lUCeRna, Szwajcaria; Wpisano: n V  ORganOn, Oss, 
holandia  

(111) 165021 a  Wykreślono: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” 
Sa, Kruszwica, Polska; Wpisano: BUnge POlSKa SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206  

(111) 167761 a  Wykreślono: ZaKłaDy TłUSZCZOWe KRUSZ-
WICa SPÓłKa aKCyJna, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: 
BUnge POlSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206  

(111) 168074 a  Wykreślono: ZaKłaDy TłUSZCZOWe KRUSZ-
WICa SPÓłKa aKCyJna, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: 
BUnge POlSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206  

(111) 172011 a  Wykreślono: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” 
S a , Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: BUnge POlSKa SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 
340000206  

(111) 172218 a  Wykreślono: ZaKłaDy TłUSZCZOWe „KRUSZ-
WICa” SPÓłKa aKCyJna, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: 
BUnge POlSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206  

(111) 172219 a  Wykreślono: ZaKłaDy TłUSZCZOWe „KRUSZ-
WICa” SPÓłKa aKCyJna, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: 
BUnge POlSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206  

(111) 193905 a  Wykreślono: MeRCK ShaRP & DOhMe CORP , 
WhITehOUSe STaTIOn, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: n V  
ORganOn, Oss, holandia  

(111) 199365 a  Wykreślono: PlUS TM ManageMenT SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142821528; Wpisano: POlKOMTel SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968  

(111) 199366 a  Wykreślono: PlUS TM ManageMenT SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142821528; Wpisano: POlKOMTel SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968  

(111) 199367 a  Wykreślono: PlUS TM ManageMenT SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142821528; Wpisano: POlKOMTel SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968  

(111) 205283 a  Wykreślono: SnP POlanD SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Złotniki, Polska 630353110; Wpi-
sano: all FOR One POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Złotniki, Polska 630353110  

(111) 205961 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 205962 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 208302 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 214204 a  Wykreślono: IDea BanK S a , Warszawa, Pol-
ska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI SPÓłKa aK-
CyJna, Warszawa, Polska 000010205  

(111) 214437 a  Wykreślono: „SeRWIS aKPia ROMan DłUgI”, 
Poznań, Polska 008057554; Wpisano: SeRWIS aKPIa aSKeT ROMan 
DłUgI, Poznań, Polska 008057554  

(111) 214437 a  Wykreślono: ROMan DłUgI, SeRWIS aKPIa 
aSKeT, Poznań, Polska 008057554; Wpisano: aSKeT ROMan DłUgI, 
Poznań, Polska 008057554  

(111) 218704 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 221867 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 231396 a  Wykreślono: aSPROD SPÓłKa aKCyJna, Kli-
niska Wielkie, Polska 810020100; Wpisano: aSPROD SPÓłKa aK-
CyJna, Szczecin, Polska 810020100  

(111) 232141 a  Wykreślono: ROBO WaSh SPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 363334004; Wpisano: ROBO WaSh SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
363334004  

(111) 232605 a  Wykreślono: aSPROD SPÓłKa aKCyJna, Kli-
niska Wielkie, Polska 810020100; Wpisano: aSPROD SPÓłKa aK-
CyJna, Szczecin, Polska 810020100  

(111) 237754 a  Wykreślono: MITSUI Bussan l-FaShIOn lTD , 
Tokyo, Japonia; Wpisano: Mn Inter-Fashion ltd , Tokio, Japonia  

(111) 238998 a  Wykreślono: ValeanT PhaRMaCeUTICalS 
IRelanD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lI-
MITeD, Dublin, Irlandia  

(111) 240000 a  Wykreślono: ValeanT PhaRMaCeUTICalS 
IRelanD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lI-
MITeD, Dublin, Irlandia  

(111) 240840 a  Wykreślono: MeRCK ShaRP & DOhMe CORP , 
WhITehOUSe STaTIOn, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: n V  
ORganOn, OSS, holandia  

(111) 245789 a  Wykreślono: aP Plan aDaM BaRanIeCKI 
I PRZeMySłaW KanIa SPÓłKa JaWna, leszno, Polska 300942796; 
Wpisano: aP Plan aDaM BaRanIeCKI I  PRZeMySłaW KanIa 
SPÓłKa JaWna, Rydzyna, Polska 300942796  

(111) 253923 a  Wykreślono: ValeanT PhaRMaCeUTICalS 
IRelanD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh healTh IRelanD lI-
MITeD, Dublin, Irlandia  

(111) 254793 a  Wykreślono: WłOSeK ZBIgnIeW FIRMa 
PRODUKCyJnO-hanDlOWO-USłUgOWa DROMa, gliwice, Pol-
ska 272341760; Wpisano: DROMa - SUnShaDe eXPeRTS SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gliwice, Polska 
241228430  

(111) 255012 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 255217 a  Wykreślono: nOVaRTIS ag, BaZylea, Szwajca-
ria; Wpisano: gSK Consumer healthcare SaRl, Prangins, Szwajcaria  

(111) 255981 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205  

(111) 257416 a  Wykreślono: ZaKłaDy TłUSZCZOWe KRUSZ-
WICa SPÓłKa aKCyJna, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: 
BUnge POlSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206  

(111) 257496 a  Wykreślono: „ISOCeRT” SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wro-
cław, Polska 363680338; Wpisano: ISOCeRT SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 363680338  

(111) 258059 a  Wykreślono: WłOSeK ZBIgnIeW FIRMa 
PRODUKCyJnO-hanDlOWO-USłUgOWa DROMa, gliwice, Pol-
ska 272341760; Wpisano: DROMa - SUnShaDe eXPeRTS SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gliwice, Polska 
241228430  

(111) 258777 a  Wykreślono: ROBO WaSh SPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 363334004; Wpisano: ROBO WaSh SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
363334004  
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(111) 260994 a  Wykreślono: JM InnOVaTIVe COSMeTICS 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM InnO-
VaTIVe COSMeTICS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191  

(111) 261357 a  Wykreślono: ZaKłaDy TłUSZCZOWe KRUSZ-
WICa SPÓłKa aKCyJna, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: 
BUnge POlSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206  

(111) 261358 a  Wykreślono: ZaKłaDy TłUSZCZOWe KRUSZ-
WICa SPÓłKa aKCyJna, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: 
BUnge POlSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206  

(111) 262723 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 262725 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 263752 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205  

(111) 268690 a  Wykreślono: ROBO WaSh SPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska 363334004; Wpisano: ROBO WaSh SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
363334004  

(111) 273031 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 275623 a  Wykreślono: JM InnOVaTIVe COSMeTICS 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM InnO-
VaTIVe COSMeTICS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191  

(111) 279455 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 279458 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 279888 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 282953 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 284904 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 287703 a  Wykreślono: eleKTROMeTal SPÓłKa aKCyJ-
na, Cieszyn, Polska 070621609; Wpisano: eleKTROMeTal eneRge-
TyKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 146888618  

(111) 290654 a  Wykreślono: JM InnOVaTIVe COSMeTICS 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM InnO-
VaTIVe COSMeTICS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191  

(111) 291596 D  Wykreślono: ,,W  dniu 26 września 2016 r  
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za 13784/16/118) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506350 zastaw rejestrowy na prawie ochron-

nym udzielonym na znak towarowy R-291596 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski Spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie’’  

(111) 299148 D  Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: wyroku Sądu Okręgowego w gdańsku, Wydział IX gospodar-
czy z dnia 22 marca 2021 r , sygn  akt IX gC 1058/19 zaopatrzony 
w klauzulę wykonalności z dnia 26 listopada 2021 r  oraz postano-
wienia Sądu apelacyjnego w gdańsku z dnia 15 października 2021 
r , sygn  akt V agzp 53/21 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 
z dnia 23 listopada 2021 r , Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym gdańsk-Południe w gdańsku Maciej Wojtczak w toku postę-
powania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: gKm 
97/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak 
towarowy na wniosek wierzyciela: Calluna Medica Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu ” 

(111) 300843 D  Wpisano:  „W dniu 05 lipca 2022 r  na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia 
w Krakowie Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
KR VII ns-Rej Za  3616/22/554) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2721642 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 300843 w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących spółce SanTanDeR BanK POlSKa SPÓłKa aK-
CyJna z siedzibą w Warszawie wobec spółki OShee POlSKa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie” 

(111) 304175 a  Wykreślono: JagIellOnIa-BIałySTOK SPOR-
TOWa SPÓłKa aKCyJna, Białystok, Polska 050854803; Wpisano: 
JagIellOnIa BIałySTOK SPORTOWa SPÓłKa aKCyJna, Białystok, 
Polska 050854803  

(111) 304226 a  Wykreślono: TeKnOS-OlIVa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska; Wpisa-
no: TeKnOS SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 012307918  

(111) 304227 a  Wykreślono: TeKnOS-OlIVa SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska 192734368; Wpi-
sano: TeKnOS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 012307918  

(111) 304460 a  Wykreślono: eDyTa nOWaK, Radom, Polska; 
Wpisano: MIROSłaW nOWaK, Radom, Polska  

(111) 304644 a  Wykreślono: JM InnOVaTIVe COSMeTICS 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM InnO-
VaTIVe COSMeTICS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191  

(111) 307746 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205  

(111) 307749 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205  

(111) 308866 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI SPÓłKa 
aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205  

(111) 313506 a  Wykreślono: PIOTR gaJOS RISKCe, gdynia, 
Polska; Wpisano: Piotr gajos, gdynia, Polska  

(111) 313506 D  Wpisano: „na  mocy umowy z  dnia 02 maja 
2019 r  udzielono pełnej i  wyłącznej licencji na  używanie znaku 
towarowego przez RISKCe SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia, Polska na  czas 
nieokreślony ” 

(111) 314452 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205  
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(111) 315155 a  Wykreślono: aRTUR TOMCZyK, grodzisk Ma-
zowiecki, Polska; Wpisano: aRKaDIUSZ WaJS, Ząbki, Polska; aRTUR 
TOMCZyK, grodzisk Mazowiecki, Polska   

(111) 315155 e  Wpisano: „na  podstawie Regulaminu z  dnia 
09 lipca 2020 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne ” 

(111) 315345 a  Wykreślono: aP Plan aDaM BaRanIeCKI 
I PRZeMySłaW KanIa SPÓłKa JaWna, leszno, Polska 300942796; 
Wpisano: aP Plan aDaM BaRanIeCKI I  PRZeMySłaW KanIa 
SPÓłKa JaWna, Rydzyna, Polska 300942796  

(111) 317136 a  Wykreślono: ROgeR PUBlIShIng WÓJCICCy 
SPÓłKa JaWna, Warszawa, Polska 365578271; Wpisano: ROgeR 
PUBlIShIng WÓJCICCy SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa, Pol-
ska 365578271  

(111) 317137 a  Wykreślono: ROgeR PUBlIShIng WÓJCICCy 
SPÓłKa JaWna, Warszawa, Polska 365578271; Wpisano: ROgeR 
PUBlIShIng WÓJCICCy SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa, Pol-
ska 365578271  

(111) 317693 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI SPÓłKa 
aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205  

(111) 317700 a  Wykreślono: IDea BanK SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlSKa KaSa OPIeKI 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205  

(111) 320616 a  Wykreślono: WOODyKnOWS eUROPe SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
382993433; Wpisano: WIKTOR DOBROWOlSKI, gdynia, Polska  

(111) 324751 a  Wykreślono: MUSZalSKI KRZySZTOF PRZeD-
SIĘBIORSTWO WIelOBRanŻOWe KRIS, Częstochowa, Polska 
152161389; Wpisano: 3J SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Częstochowa, Polska 
243586240  

(111) 324897 a  Wykreślono: PORT POlSKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOPWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635; Wpisano: SIeĆ BaDaWCZa 
łUKaSIeWICZ – PORT POlSKI OŚRODeK ROZWOJU TeChnOlOgII, 
Wrocław, Polska 020671635   

(111) 324961 a  Wykreślono: JM InnOVaTIVe COSMeTICS 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM InnO-
VaTIVe COSMeTICS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191  

(111) 325048 a  Wykreślono: haWełKa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 350522977; Wpisa-
no: Bogdan Steinhoff, Kraków, Polska  

(111) 325081 a  Wykreślono: POlITyKa InFO SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142129146 ; Wpisano: POlITyKa InSIghT SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 381654108  

(111) 325082 a  Wykreślono: POlITyKa InFO SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142129146 ; Wpisano: POlITyKa InSIghT SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 381654108  

(111) 325087 a  Wykreślono: PaSZKIeWICZ JOanna, BOROW-
SKa KaMIla UPTOU SPÓłKa CyWIlna, Opypy, Polska 368592739; 
Wpisano: KaMIla BOROWSKa, MaCIeJ BOROWSKI UPTOU BO-
ROWSCy SPÓłKa CyWIlna, Opypy, Polska  

(111) 325095 a  Wykreślono: POlITyKa InFO SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142129146 ; Wpisano: POlITyKa InSIghT SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 381654108  

(111) 325151 a  Wykreślono: JaSTRZĄB POST SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
147112601; Wpisano: JaSTRZĄB MeDIa PReSS SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422  

(111) 325169 a  Wykreślono: JaSTRZĄB POST SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
147112601; Wpisano: JaSTRZĄB MeDIa PReSS SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422  

(111) 325170 a  Wykreślono: JaSTRZĄB POST SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
147112601; Wpisano: JaSTRZĄB MeDIa PReSS SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422  

(111) 325180 a  Wykreślono: JaSTRZĄB POST SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
147112601; Wpisano: JaSTRZĄB MeDIa PReSS SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422  

(111) 325181 a  Wykreślono: JaSTRZĄB POST SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
147112601; Wpisano: JaSTRZĄB MeDIa PReSS SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362622422  

(111) 326102 a  Wykreślono: TRaBIS SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146667231; Wpisa-
no: MegaBaJT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 012726986  

(111) 326726 a  Wykreślono: aP Plan aDaM BaRanIeCKI 
I PRZeMySłaW KanIa SPÓłKa JaWna, leszno, Polska 300942796; 
Wpisano: aP Plan aDaM BaRanIeCKI I  PRZeMySłaW KanIa 
SPÓłKa JaWna, Rydzyna, Polska 300942796  

(111) 326883 a  Wykreślono: MITSUI Bussan l-FaShIOn lTD , 
Tokyo, Japonia; Wpisano: Mn Inter-Fashion ltd , Tokio, Japonia  

(111) 336725 a  Wykreślono: BaUSCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin 24, Irlandia; Wpisano: BaUSCh+lOMB IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia  

(111) 339991 a  Wykreślono: JM InnOVaTIVe COSMeTICS 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM InnO-
VaTIVe COSMeTICS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191  

(111) 343474 a  Wykreślono: heXanOVa SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; 
Wpisano: heXanOVa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, łomianki, Polska 145988298  

(111) 344107 a  Wykreślono: DCT gDaŃSK SPÓłKa aKCyJ-
na, gdańsk, Polska 192967316; Wpisano: DCT gDaŃSK SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk, Polska 
192967316  

(111) 344757 a  Wykreślono: ZaKłaD PRZeTWÓRSTWa 
MIĘSnegO gROT J  gROT SPÓłKa JaWna, Starowa góra, Polska 
472882508; Wpisano: ZaKłaD PRZeTWÓRSTWa MIĘSnegO gROT 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Starowa góra, 
Polska 472882508  

(111) 345929 a  Wykreślono: hORTeX SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POlSKI OgRÓD SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158  

(111) 345930 a  Wykreślono: hORTeX SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POlSKI OgRÓD SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158  

(111) 345931 a  Wykreślono: hORTeX SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POlSKI OgRÓD SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158  
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reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji między-
narodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie 
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, 
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne, 
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), okre-
ślenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnio-
nego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę 
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,  
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu 
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji później-
szego wyznaczenia.

(111) 1075037 (540) DD DemirDöküm
(531) CFe: 27 05 01, 29 01 12 (511) 9, 11, 37
(732) TÜRK DeMIR DÖKÜM FaBRIKalaRI anOnIM SIRKeTI,  
atatürk Mahallesi Meriç Caddesi no: 1/4,  
TR-34758 ataşehir, İstanbul (TR)
(151) 2021 10 19 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18
(111) 1405167 (540) UP URBan PIOneeRS
(531) CFe: 27 05 22 (511) 9, 14, 18, 25
(732) Urban Pioneers aS, Odins gate, n-4631 Kristiansand (nO)
(151) 2017 12 21 (441) 2018 06 25 (581) 2018 06 07
(111) 1428517 (540) PeaRl RIVeR
(531) CFe: 27 05 01 (511) 15
(732) gUangZhOU PeaRl RIVeR PIanO gROUP CO , lTD ,  
PlanT (SelF-nUMBeReD BUIlDIng 3) &BUIlDIng 1, nO 38,  
XIangShan aVenUe, yOngnIng SUB-DISTRICT,  
ZengCheng DISTRICT, gUangZhOU, gUangDOng (Cn)
(151) 2021 10 28 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18
(111) 1509794 (540) SIPIVITy (511) 5
(732) arena Pharmaceuticals, Inc ,  
6154 nancy Ridge DriveSan Diego, Ca 92121 (US)
(151) 2021 11 04 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18
(111) 1523242 (540) BlanIDaS (511) 5
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu  
„lySOFORM MeDICal”,  
Office 314, yevhena Konovaltsia str  31, Kyiv 01133 (Ua)
(151) 2021 09 21 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18
(111) 1528926 (540) eaSyUPnDOWn (511) 12
(732) ReIMO-Reisemobil-Center gmbh Wassersport-und 
Freizeitbedarf, Boschring 10, 63329 egelsbach (De)
(151) 2020 02 28 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18
(111) 1546477 (540) naTRaFeRRIn (511) 1, 5, 29
(732) Saputo Dairy australia Pty ltd,  
Freshwater Place, level 15, 2 Southbank Boulevard,  
Southbank VIC 3006 (aU)
(151) 2021 10 20 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18
(111) 1577121 (540) Ready! Steady! go!
(531) CFe: 27 05 01 (511) 3, 14, 25, 35, 43
(732) Melnikov Vladimir Vladimirovich,  
ul  2-ya Volodarskogo, d  185/31, RU-344004 Rostov-na-Donu (RU)
(151) 2020 10 13 (441) 2021 03 15 (581) 2021 02 25
(111) 1585582 (540) gRaU (511) 9, 11, 35, 42
(732) Tobias grau gmbh, Siemensstr  35 b, 25462 Rellingen (De)
(151) 2021 11 02 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18
(111) 1585866 (540) VelSIPITy (511) 5
(732) arena Pharmaceuticals, Inc ,  
6154 nancy Ridge Drive, San Diego Ca 92121 (US)
(151) 2021 11 04 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18
(111) 1602142 (540) alTIRO (511) 9, 35, 42, 44
(732) Walgreen Co , 200 Wilmot RoadDeerfield, Il 60015 (US)
(151) 2021 10 28 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1625997 (540) FleXPRO
(531) CFe: 26 04 05, 27 05 01, 29 01 13 (511) 1, 3, 16, 17, 19
(732) BOSTIK Sa, 420 rue d’estienne d’Orves, F-92700 Colombes (FR)
(151) 2021 09 20 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1626325 (540) g P  lODS (511) 33
(732) ITM enTRePRISeS,  
24 rue auguste Chabrières, F-75015 PaRIS (FR)
(151) 2021 09 29 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1626377 (540) nymphaea Flos
(531) CFe: 04 01 03, 05 05 16, 27 05 01, 29 01 12 (511) 3, 10, 21, 25, 35
(732) Oksana gabrilavičienė, Stepono Batoro g  22, Vilnius (lT)
(151) 2021 09 28 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1626490 (540) nW neWay
(531) CFe: 27 05 09 (511) 6
(732) neway Valve (Suzhou) Co , ltd ,  
no  666 Taishan Road, new & hi-tech Industrial Development Zone, 
Suzhou 215000 Jiangsu Province (Cn)
(151) 2021 09 14 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1626523 (540) ChÂTeaU naDal haInaUT nh
(531) CFe: 27 05 01 (511) 33
(732) SaRl naDal, Domaine de l’eule, F-66270 le SOleR (FR)
(151) 2021 09 30 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1626785 (540) lagRICel (511) 5
(732) SOPhIa hOlDIngS, S a  De C V ,  
avenida Paseo del Pacífico #670,  
Colonia guadalajara Technology Park, Zapopan, 45010 Jalisco (MX)
(151) 2021 04 15 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1626882 (540) aro
(531) CFe: 24 17 20,  
26 05 06, 27 05 02, 29 01 14 (511) 4, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 27
(732) MIP MeTRO group Intellectual Property gmbh & Co  Kg, 
Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf (De)
(151) 2021 06 02 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1627037  
(531) CFe: 26 01 03, 26 04 12, 29 01 15 (511) 25
(732) Jinjiang Shanghong Clothing Manufacturing Co , ltd ,  
no  19 West District, Dancuo Village, yonghe Town, Jinjiang City, 
Quanzhou City, 362212 Fujian Province (Cn)
(151) 2021 08 25 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1627056 (540) MUSe (511) 19, 27
(732) UnIlIn B V , Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke (Be)
(151) 2021 10 13 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji mię-
dzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego 
w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym 
lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów 
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię 
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę 
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę później-
szego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji 
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę 
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.

(111) 1495888 (531) CFe: 20 05 07, 26 04 02, 29 01 12 (511) 17, 19
(732) Wedi gmbh, hollefeldstraße 51, 48282 emsdetten (De)
(151) 2021 01 26 (441) 2021 03 01 (581) 2021 02 11
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(111) 1503434 (540) MamaDerm (511) 3, 5
(732) louis Widmer ag, Rietbachstrasse 5, Ch-8952 Schlieren (Ch)
(151) 2019 11 14 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1513539 (540) iD+ (511) 6, 7, 9, 19, 20
(732) Bhg, 24 rue de Paris, F-68220 aTTenSChWIlleR (FR)
(151) 2019 11 25 (441) 2020 03 02 (581) 2020 02 13

(111) 1513552 (540) iD Plus (511) 6, 7, 9, 19, 20
(732) Bhg, 24 rue de Paris, F-68220 aTTenSChWIlleR (FR)
(151) 2019 11 25 (441) 2020 03 02 (581) 2020 02 13

(111) 1516974 (540) elITe VeTnURSe (511) 5, 44
(732) MP labo, Boulevard Marcel Pagnol, F-06130 grasse (FR)
(151) 2020 01 20 (441) 2020 03 16 (581) 2020 02 27

(111) 1543162 (540) MaKe
(531) CFe: 27 05 17 (511) 20
(732) Xiamen Make Security Technology Co ,ltd,  
no  29 houshan Tou Road, Shenqing Industrial area, guankou 
Town, Jimei District, Xiamen 361000 Fujian (Cn)
(151) 2020 07 06 (441) 2020 08 17 (581) 2020 07 30

(111) 1570613 (531) CFe: 05 11 05, 29 01 13 (511) 30
(732) „yakar” limited liability company, Dmitrovskoye Shosse,  
d  25, korp  1, e 1, pom  XXIII, kom  12, of  4, RU-127434 Moscow (RU)
(151) 2020 11 23 (441) 2021 02 01 (581) 2021 01 14
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