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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 241 161 do nr 241 186)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241170 (41) 2021 02 08 
(51) A23F 5/10 (2006 01) 
 A23F 5/24 (2006 01) 
 A23F 5/26 (2006 01) 
 A47J 31/00 (2006 01) 

 A47J 31/06 (2006 01) 
 A47J 31/44 (2006 01)
(21) 430777 (22) 2019 07 31
(72) sIeDleCKI MaCIeJ, Warszawa (Pl); KaPelsKI DaRIUsZ, 
Otwock (Pl); lIgIeR WOJCIeCh, Kanie (Pl); ZaWaDa aleKsanDeR, 
Marki (Pl); KIełBasIŃsKI MaRCIn, Warszawa (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT Tele-  
I RaDIOTeChnICZny, Warszawa (Pl)
(54) sposób próżniowego przygotowania kawy i urządzenie do 
próżniowego przygotowania kawy

(B1) (11) 241163 (41) 2022 03 14 
(51) B01D 61/48 (2006 01)
(21) 435239 (22) 2020 09 07
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(72) TUReK MaRIan, gliwice (Pl); lasKOWsKa eWa,  
Czechowice-Dziedzice (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl)
(54) Moduł elektrodejonizacji z jonitem w formie tkaniny

(B1) (11) 241162 (41) 2020 03 23 
(51) B01D 65/00 (2006 01)
(21) 427104 (22) 2018 09 17
(72) ReMIORZ lesZeK, Rybnik (Pl); WICIaK gRZegORZ,  
Zabrze (Pl); gRZyWnOWICZ KRZysZTOF, Częstochowa (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄsKa, gliwice (Pl)
(54) hybrydowy sposób oddziaływania na mieszaniny gazów oraz 
ich składniki w procesach separacji membranowej

(B1) (11) 241167 (41) 2016 12 05 
(51) B01J 20/22 (2006 01) 
 B01J 20/281 (2006 01) 
 B01J 20/30 (2006 01)
(21) 412584 (22) 2015 06 03
(72) BOCZKaJ gRZegORZ, gdynia (Pl); KaMIŃsKI MaRIan, 
gdańsk (Pl); MOMOTKO MalWIna, gdynia (Pl);  
ChRUsZCZyK DOROTa, Reda (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) sorbent, kolumna sorpcyjna lub chromatograficzna

(B1) (11) 241165 (41) 2020 05 04 
(51) B05B 13/04 (2006 01)
(21) 427516 (22) 2018 10 23
(72) KOZIOł sTanIsłaW, Radom (Pl); saMBORsKI TOMasZ, 
Radom (Pl); ZBROWsKI anDRZeJ, Radom (Pl); lIPIŃsKI JeRZy, 
Warszawa (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT TeChnOlOgII 
eKsPlOaTaCJI, Radom (Pl)
(54) Robot malarski o modułowej strukturze

(B1) (11) 241166 (41) 2021 04 06 
(51) B60G 17/016 (2006 01)
(21) 431342 (22) 2019 10 02
(72) łOZa łUKasZ, Wrocław (Pl); WRÓBel RaDOsłaW,  
Wrocław (Pl); sITnIK leCh, Wrocław (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (Pl)
(54) sposób adaptacyjnego sterowania zawieszeniem pojazdu

(B1) (11) 241168 (41) 2020 06 29 
(51) C04B 14/22 (2006 01) 
 C04B 18/04 (2006 01) 
 E01C 11/24 (2006 01) 
 E01C 7/00 (2006 01)
(21) 428282 (22) 2018 12 20
(72) KURPIŃsKa MaRZena, gdańsk (Pl); gRZyl BeaTa,  
gdańsk (Pl); KRIsTOWsKI aDaM, Pszczółki (Pl); PsZCZOła 
MaReK, lublewo gdańskie (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) Warstwa mrozoochronna nawierzchni drogowej

(B1) (11) 241164 (41) 2021 01 11 
(51) C04B 35/58 (2006 01) 
 C04B 35/106 (2006 01) 
 C04B 35/645 (2006 01) 
 C09K 11/80 (2006 01) 
 C09K 11/68 (2006 01) 
 C09K 11/78 (2006 01) 
 B82Y 30/00 (2011 01)
(21) 430498 (22) 2019 07 04
(72) naUghTOn-DUsZOVa annaMaRIa, Rząska (Pl);  
DUBIel aleKsanDRa, Miękinia (Pl); lasZKIeWICZ-łUKasIK 
JOlanTa, Kraków (Pl); PODsIaDłO MaRCIn, Kacice (Pl)

(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-KRaKOWsKI InsTyTUT 
TeChnOlOgICZny, Kraków (Pl)
(54) Kompozyt na bazie dwuborku cyrkonu o właściwościach lumi-
nescencyjnych i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 241178 (41) 2021 10 11 
(51) C05D 11/00 (2006 01) 
 C05D 1/04 (2006 01) 
 C05G 3/40 (2020 01) 
 C05G 3/80 (2020 01)
(21) 433510 (22) 2020 04 10
(72) gÓRa MIChał, Krzeczów (Pl)
(73) gOUDenKORRel sPÓłKa aKCyJna, łódź (Pl)
(54) Kompozycja nawozu wieloskładnikowego w postaci granulek 
oraz sposób jej granulowania

(B1) (11) 241161 (41) 2017 09 25 
(51) C07D 251/46 (2006 01) 
 C07D 401/04 (2006 01) 
 C07D 403/04 (2006 01) 
 C07D 413/04 (2006 01) 
 C07D 453/02 (2006 01) 
 C07D 471/18 (2006 01) 
 C07D 491/16 (2006 01) 
 C07D 491/22 (2006 01)
(21) 416560 (22) 2016 03 21
(72) KaMIŃsKI ZBIgnIeW, łódź (Pl); KOlesIŃsKa BeaTa, łódź (Pl);  
FRĄCZyK JUsTyna, łódź (Pl); gZIK anna, Wartkowice (Pl); 
WalCZaK MałgORZaTa, Wartkowice (Pl); ŚWIOnTeK MOnIKa, 
lubochnia (Pl); lIPIŃsKI WOJCIeCh, starowa góra (Pl);  
KOŚCIUK JUlITa, łódź (Pl); ChaBeRsKa agaTa, łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) sposób otrzymywania czwartorzędowych soli n-(4,6-dipod-
stawionych-1,3,5-triazyn-2-ylo)-amoniowych kwasów sulfonowych

(B1) (11) 241179 (41) 2021 05 31 
(51) C07K 14/78 (2006 01) 
 C07K 1/24 (2006 01) 
 C07K 1/34 (2006 01)
(21) 431873 (22) 2019 11 21
(72) KUChaRsKI łUKasZ, szczecin (Pl); KlIMOWICZ aDaM, 
szczecin (Pl)
(73) DePUT TOMasZ, Radzymin (Pl)
(54) sposób otrzymywania kolagenu o aktywności antyoksydacyj-
nej

(B1) (11) 241175 (41) 2021 07 19 
(51) C08L 95/00 (2006 01) 
 E01C 7/26 (2006 01)
(21) 436755 (22) 2021 01 25
(72) MIKa aRKaDIUsZ, Boronów (Pl)
(73) MIKa aRKaDIUsZ PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUgOWO 
hanDlOWe DOMaX, Boronów (Pl)
(54) Mieszanka asfaltobetonowa i sposób wytwarzania mieszanki 
asfaltobetonowej

(B1) (11) 241180 (41) 2021 12 27 
(51) C11B 7/00 (2006 01)
(21) 434444 (22) 2020 06 25
(72) PTaK sTeFan, gorlice (Pl); KRasODOMsKI WOJCIeCh,  
Kraków (Pl); anTOsZ aRTUR, Kraków (Pl); BURnUs ZygMUnT, 
Kraków (Pl); WIlK WOJCIeCh, Świniary (Pl); sKIBIŃsKa 
agnIesZKa, Kraków (Pl); POMyKała KaMIl, Kraków (Pl)
(73) InsTyTUT naFTy I gaZU-PaŃsTWOWy InsTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (Pl)
(54) sposób otrzymywania zmodyfikowanego tłuszczu
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(B1) (11) 241181 (41) 2021 12 27 
(51) C11B 7/00 (2006 01)
(21) 434445 (22) 2020 06 25
(72) PTaK sTeFan, gorlice (Pl); KRasODOMsKI WOJCIeCh,  
Kraków (Pl); anTOsZ aRTUR, Kraków (Pl); BURnUs ZygMUnT, 
Kraków (Pl); WIlK WOJCIeCh, Świniary (Pl); MaŚlanKa 
MałgORZaTa, Buk (Pl); POMyKała KaMIl, Kraków (Pl)
(73) InsTyTUT naFTy I gaZU-PaŃsTWOWy InsTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (Pl)
(54) sposób otrzymywania zmodyfikowanego tłuszczu

(B1) (11) 241182 (41) 2021 12 27 
(51) C11B 7/00 (2006 01)
(21) 434446 (22) 2020 06 25
(72) PTaK sTeFan, gorlice (Pl); KRasODOMsKI WOJCIeCh,  
Kraków (Pl); anTOsZ aRTUR, Kraków (Pl); BURnUs ZygMUnT, 
Kraków (Pl); WIlK WOJCIeCh, Świniary (Pl); sKIBIŃsKa 
agnIesZKa, Kraków (Pl); WIeCZOReK agnIesZKa, Kowala (Pl)
(73) InsTyTUT naFTy I gaZU-PaŃsTWOWy InsTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (Pl)
(54) sposób wytwarzania zmodyfikowanego tłuszczu

(B1) (11) 241183 (41) 2021 12 27 
(51) C11B 7/00 (2006 01)
(21) 434447 (22) 2020 06 25
(72) PTaK sTeFan, gorlice (Pl); KRasODOMsKI WOJCIeCh,  
Kraków (Pl); anTOsZ aRTUR, Kraków (Pl); BURnUs ZygMUnT, 
Kraków (Pl); WIlK WOJCIeCh, Świniary (Pl); RyCaJ IWOna,  
Kraków (Pl); MaŚlanKa MałgORZaTa, Buk (Pl)
(73) InsTyTUT naFTy I gaZU-PaŃsTWOWy InsTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (Pl)
(54) sposób wytwarzania zmodyfikowanego tłuszczu

(B1) (11) 241184 (41) 2021 12 27 
(51) C11B 7/00 (2006 01)
(21) 434448 (22) 2020 06 25
(72) PTaK sTeFan, gorlice (Pl); KRasODOMsKI WOJCIeCh,  
Kraków (Pl); anTOsZ aRTUR, Kraków (Pl); BURnUs ZygMUnT, 
Kraków (Pl); WIlK WOJCIeCh, Świniary (Pl); WIeCZOReK 
agnIesZKa, Kowala (Pl); RyCaJ IWOna, Kraków (Pl)
(73) InsTyTUT naFTy I gaZU-PaŃsTWOWy InsTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (Pl)
(54) sposób wytwarzania zmodyfikowanego tłuszczu

(B1) (11) 241171 (41) 2021 08 02 
(51) C11D 7/50 (2006 01) 
 C11D 7/26 (2006 01) 
 C23G 5/032 (2006 01)
(21) 432741 (22) 2020 01 29
(72) aRaŹna aneTa, Radzymin (Pl); JaneCZeK KaMIl,  
Warszawa (Pl); sITeK anna, Warszawa (Pl); lIsZeWsKa DOROTa, 
Warszawa (Pl); BOReCKI JanUsZ, Pruszków (Pl);  
lIPIeC KRZysZTOF, Kruszyna (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT Tele-  
I RaDIOTeChnICZny, Warszawa (Pl)
(54) Środek czyszczący do zastosowań w elektronice

(B1) (11) 241174 (41) 2020 12 28 
(51) C12Q 1/37 (2006 01) 
 C07K 5/10 (2006 01) 
 G01N 33/574 (2006 01)
(21) 430348 (22) 2019 06 24
(72) lesneR aDaM, gdańsk (Pl); gRUBa naTalIa, Kębłowo (Pl)
(73) URTesTe sPÓłKa aKCyJna, gdańsk (Pl)
(54) Związek chemiczny-marker diagnostyczny nowotworu trzustki 
oraz sposób diagnozowania in vitro nowotworu trzustki

(B1) (11) 241176 (41) 2021 01 25 
(51) E04H 6/14 (2006 01)
(21) 430647 (22) 2019 07 18
(72) ZĄBeR ZDZIsłaW, nawojowa (Pl); gRygIel anDRZeJ, 
Jasienna (Pl); hOJnOR TOMasZ, Trzycież (Pl); KOŚCIÓłeK RaFał, 
Kamionka Wielka (Pl); MaRKIeWICZ łUKasZ, Dominikowice (Pl); 
FeRenC JaKUB, Korzenna (Pl); FORCZeK sylWesTeR, łyczana (Pl); 
gRygIel TOMasZ, nowy sącz (Pl)
(73) gRygIel anDRZeJ gRanD, Korzenna (Pl)
(54) Zespół napędowy, zwłaszcza dla wielostanowiskowego urzą-
dzenia parkingowego

(B1) (11) 241185 (41) 2022 06 06 
(51) F16C 33/58 (2006 01) 
 F16C 19/16 (2006 01) 
 F16C 33/64 (2006 01)
(21) 440096 (22) 2022 01 07
(72) ZaJĄC JÓZeF, stany nowe (Pl); PaRTyKa DaRIUsZ, lublin (Pl);  
RÓŻaŃsKI PIOTR, Chełm (Pl)
(73) PaŃsTWOWa aKaDeMIa naUK sTOsOWanyCh W ChełMIe, 
Chełm (Pl)
(54) łożysko toczne

(B1) (11) 241172 (41) 2022 01 31 
(51) G01J 1/02 (2006 01) 
 G01N 21/15 (2006 01)
(21) 438304 (22) 2021 06 29
(72) słOMKIeWICZ PIOTR M , Warszawa (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT Jana KOChanOWsKIegO W KIelCaCh,  
Kielce (Pl)
(54) Czujnik fotometryczny zwłaszcza do cieczowego reaktora fo-
tochemicznego

(B1) (11) 241177 (41) 2022 03 28 
(51) G01N 25/32 (2006 01) 
 G01N 33/22 (2006 01)
(21) 435440 (22) 2020 09 24
(72) CIeŚlaR eDWaRD, goleszów (Pl); DZIUBan Jan, Wrocław (Pl);  
KnaPKIeWICZ PaWeł, Trzebnica (Pl)
(73) eleKTROMeTal sPÓłKa aKCyJna , Cieszyn (Pl)
(54) sposób wyznaczania kaloryczności mieszaniny gazów i układ 
pomiarowy do wyznaczania kaloryczności mieszaniny gazów

(B1) (11) 241186 (41) 2022 05 23 
(51) G01N 29/34 (2006 01) 
 A61B 6/03 (2006 01)
(21) 440226 (22) 2022 01 26
(72) RyMaRCZyK TOMasZ, lublin (Pl); gOłĄBeK MIChał,  
Żyrzyn (Pl)
(73) neTRIX sPÓłKa aKCyJna, lublin (Pl)
(54) Układ wymuszenia z zastosowaniem techniki formowania wiąz-
ki w ramach tomografii ultradźwiękowej

(B1) (11) 241173 (41) 2021 09 06 
(51) G01N 30/60 (2006 01) 
 G01N 30/89 (2006 01) 
 B01D 15/22 (2006 01) 
 B01J 35/02 (2006 01) 
 B01J 37/34 (2006 01)
(21) 435863 (22) 2020 11 02
(72) słOMKIeWICZ PIOTR M , Warszawa (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT Jana KOChanOWsKIegO W KIelCaCh,  
Kielce (Pl)
(54) Kolumna chromatograficzna do inwersyjnej chromatografii 
cieczowej zwłaszcza do charakterystyki fizykochemicznej fotoka-
talizatorów



6 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 33/2022

 nr symbol 
 patentu MKP

 1 2

 nr symbol 
 patentu MKP

 1 2

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

(B1) (11) 241169 (41) 2021 08 30 
(51) G01S 13/58 (2006 01)
(21) 433053 (22) 2020 02 26
(72) sZWOCh gRZegORZ, gdańsk (Pl); CZyŻeWsKI anDRZeJ, 
gdynia (Pl)
(73) POlITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (Pl)
(54) sposób poprawy skuteczności analizy ruchu pojazdów dro-
gowych na drogach dwukierunkowych i układ do stosowania tego 
sposobu

InDeKs UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A23F 5/10 (2006 01) 241170
A23F 5/24 (2006 01) 241170*
A23F 5/26 (2006 01) 241170*
A47J 31/00 (2006 01) 241170*
A47J 31/06 (2006 01) 241170*
A47J 31/44 (2006 01) 241170*
A61B 6/03 (2006 01) 241186*
B01D 61/48 (2006 01) 241163
B01D 65/00 (2006 01) 241162
B01D 15/22 (2006 01) 241173*
B01J 20/22 (2006 01) 241167
B01J 20/281 (2006 01) 241167*
B01J 20/30 (2006 01) 241167*
B01J 35/02 (2006 01) 241173*
B01J 37/34 (2006 01) 241173*
B05B 13/04 (2006 01) 241165
B60G 17/016 (2006 01) 241166
B82Y 30/00 (2011 01) 241164*
C04B 14/22 (2006 01) 241168
C04B 18/04 (2006 01) 241168*
C04B 35/58 (2006 01) 241164
C04B 35/106 (2006 01) 241164*
C04B 35/645 (2006 01) 241164*
C05D 11/00 (2006 01) 241178
C05D 1/04 (2006 01) 241178*
C05G 3/40 (2020 01) 241178*
C05G 3/80 (2020 01) 241178*
C07D 251/46 (2006 01) 241161
C07D 401/04 (2006 01) 241161*
C07D 403/04 (2006 01) 241161*
C07D 413/04 (2006 01) 241161*
C07D 453/02 (2006 01) 241161*
C07D 471/18 (2006 01) 241161*
C07D 491/16 (2006 01) 241161*

C07D 491/22 (2006 01) 241161*
C07K 14/78 (2006 01) 241179
C07K 1/24 (2006 01) 241179*
C07K 1/34 (2006 01) 241179*
C07K 5/10 (2006 01) 241174*
C08L 95/00 (2006 01) 241175
C09K 11/80 (2006 01) 241164*
C09K 11/68 (2006 01) 241164*
C09K 11/78 (2006 01) 241164*
C11B 7/00 (2006 01) 241180
C11B 7/00 (2006 01) 241181
C11B 7/00 (2006 01) 241182
C11B 7/00 (2006 01) 241183
C11B 7/00 (2006 01) 241184
C11D 7/50 (2006 01) 241171
C11D 7/26 (2006 01) 241171*
C12Q 1/37 (2006 01) 241174
C23G 5/032 (2006 01) 241171*
E01C 11/24 (2006 01) 241168*
E01C 7/00 (2006 01) 241168*
E01C 7/26 (2006 01) 241175*
E04H 6/14 (2006 01) 241176
F16C 33/58 (2006 01) 241185
F16C 19/16 (2006 01) 241185*
F16C 33/64 (2006 01) 241185*
G01J 1/02 (2006 01) 241172
G01N 33/574 (2006 01) 241174*
G01N 21/15 (2006 01) 241172*
G01N 25/32 (2006 01) 241177
G01N 33/22 (2006 01) 241177*
G01N 29/34 (2006 01) 241186
G01N 30/60 (2006 01) 241173
G01N 30/89 (2006 01) 241173*
G01S 13/58 (2006 01) 241169

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

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PaTenTÓW

241161 C07D 251/46 (2006 01)
241162 B01D 65/00 (2006 01)
241163 B01D 61/48 (2006 01)
241164 C04B 35/58 (2006 01)

241165 B05B 13/04 (2006 01)
241166 B60G 17/016 (2006 01)
241167 B01J 20/22 (2006 01)
241168 C04B 14/22 (2006 01)

241169 G01S 13/58 (2006 01)
241170 A23F 5/10 (2006 01)
241171 C11D 7/50 (2006 01)
241172 G01J 1/02 (2006 01)
241173 G01N 30/60 (2006 01)
241174 C12Q 1/37 (2006 01)
241175 C08L 95/00 (2006 01)
241176 E04H 6/14 (2006 01)
241177 G01N 25/32 (2006 01)

241178 C05D 11/00 (2006 01)
241179 C07K 14/78 (2006 01)
241180 C11B 7/00 (2006 01)
241181 C11B 7/00 (2006 01)
241182 C11B 7/00 (2006 01)
241183 C11B 7/00 (2006 01)
241184 C11B 7/00 (2006 01)
241185 F16C 33/58 (2006 01)
241186 G01N 29/34 (2006 01)

 nr symbol 
 patentu MKP

 1 2

 nr symbol 
 patentu MKP

 1 2

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.

(T5) (97) 05 09 2018 2018/36 eP 1872054 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 1941645 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 2010220 B1
(T4) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 2010220 B1
(T5) (97) 07 01 2015 2015/02 eP 2194795 B1
(T5) (97) 20 11 2013 2013/47 eP 2261305 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 2283825 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 2295660 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 2534074 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 2540562 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 eP 2611467 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 2634231 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 2661892 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 2702756 B1
(T5) (97) 15 08 2018 2018/33 eP 2793877 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 2852945 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 2947980 B1
(T5) (97) 04 04 2018 2018/14 eP 2958688 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3017286 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3059009 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3068941 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3074825 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3084065 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3087712 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3092946 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3110576 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3120033 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3134590 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3179992 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3189316 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 eP 3192932 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3248669 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3253581 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3263944 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3265709 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3268029 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3277074 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3279120 B1
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(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3303715 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3305432 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3312416 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3317056 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 eP 3321488 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3327357 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3350318 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3350553 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3357471 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3364414 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3365164 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3372472 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3382511 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3387035 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3393990 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3395350 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3407910 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3412970 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3413767 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3420308 B1
(T3) (97) 15 09 2021 2021/37 eP 3424053 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3424876 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3425738 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3434758 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3443810 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 eP 3448364 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3453042 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 eP 3457066 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 eP 3461561 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3468339 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3468793 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3469435 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3475486 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 eP 3478859 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3482908 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3483550 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3484547 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 eP 3489186 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3491139 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3496125 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3509127 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3522325 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3527490 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3527773 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3531729 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3531892 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3532067 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3535745 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3537503 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3541967 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 3543421 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3548357 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3551971 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3561905 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 eP 3572268 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3576771 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3577095 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3587211 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3587682 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3587685 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3588715 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 eP 3589600 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3589811 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3597851 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3601907 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3606961 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3608322 B1

(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3610543 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3615487 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3617697 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3618895 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3632678 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3634223 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3634708 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3636700 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3637519 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3638437 B1
(T4) (97) 16 03 2022 2022/11 eP 3638437 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3643957 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3645778 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3648714 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3656627 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 eP 3657020 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 eP 3657815 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3666453 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3668965 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3686375 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3688250 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3689832 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3692846 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3702172 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3702620 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3703650 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3705835 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3707066 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3708730 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3730487 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 eP 3732275 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3737474 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3740475 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 eP 3740517 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3741508 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3751196 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3751745 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3760064 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3762378 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3768510 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3769676 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 eP 3774683 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3775375 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 eP 3781280 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3781540 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3784817 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 eP 3786066 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 eP 3790799 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3796793 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 eP 3797198 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3801178 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3805674 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3806913 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 eP 3823915 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 eP 3827571 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3830858 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 eP 3842275 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3844362 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3849740 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3852963 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 eP 3861189 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 eP 3869108 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 eP 3869996 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3875661 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 eP 3891418 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 eP 3908644 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 eP 3957438 B1
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wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 1496325 2020 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1496606 2020 07 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1500404 2020 07 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1500926 2020 07 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1505475 2020 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1512468 2020 09 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1514994 2020 09 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1516525 2020 09 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1517347 2020 07 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1518472 2020 09 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1520527 2020 09 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1520553 2020 09 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1522688 2020 09 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1533185 2020 09 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1541384 2020 07 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1591016 2020 09 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1610848 2020 07 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1617143 2020 07 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1617191 2020 07 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1623926 2020 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1624127 2020 07 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1625836 2020 07 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1640128 2020 09 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1640248 2020 09 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1642169 2020 07 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1642378 2020 07 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1643132 2020 09 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1643592 2020 09 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1643612 2020 09 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1645249 2020 09 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1646764 2020 07 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1648496 2020 07 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1648826 2020 07 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1649874 2020 09 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1651612 2020 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1657035 2020 09 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1662987 2020 09 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1663252 2020 09 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1663267 2020 09 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1663269 2020 09 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1663287 2020 09 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1663505 2020 09 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1663741 2020 09 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1663798 2020 09 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1664319 2020 09 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1664732 2020 09 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1664747 2020 09 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1665490 2020 09 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1666519 2020 09 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1667753 2020 09 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1668986 2020 09 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1673195 2020 09 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1673196 2020 09 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1712444 2020 04 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1723866 2020 05 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1764813 2020 09 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1767724 2020 09 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1797372 2020 10 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1797676 2020 10 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 1842707 2019 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2142278 2020 04 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2142529 2020 04 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2142635 2020 04 30 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2144923 2020 04 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2152089 2020 04 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2155998 2020 04 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2332773 2019 11 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2398358 2020 02 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2522563 2020 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2577808 2020 05 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2603714 2020 08 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2605757 2020 08 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2606054 2020 08 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2606082 2020 08 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2606104 2020 08 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2606125 2020 08 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2606285 2020 08 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2608944 2020 08 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2609120 2020 08 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2609243 2020 08 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2609699 2020 08 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2611293 2020 08 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2611609 2020 08 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2611811 2020 08 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2611824 2020 08 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2611860 2020 08 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2616024 2020 08 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2616563 2020 08 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2617581 2020 08 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2619003 2020 08 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2621317 2020 08 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2621619 2020 08 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2622134 2020 08 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2654429 2020 08 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2670510 2020 08 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2677677 2020 08 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2677678 2020 08 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2683381 2020 08 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2692566 2020 08 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2693058 2020 08 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2696095 2020 08 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2696273 2020 08 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2698556 2020 08 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2700932 2020 08 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2701133 2020 08 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2703260 2020 08 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2703610 2020 08 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2710998 2020 08 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2712876 2020 08 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2720600 2020 08 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2739263 2020 08 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2754674 2020 08 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2756133 2020 08 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2760821 2020 08 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2761122 2020 08 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2765871 2020 08 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2766063 2020 08 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2778697 2020 08 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2784075 2020 08 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2799610 2020 08 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2809171 2020 08 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2812137 2020 02 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2816926 2020 02 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2835324 2020 08 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2835489 2020 08 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2837679 2020 08 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2839781 2020 08 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2840404 2020 08 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2840554 2020 08 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2842704 2020 08 28 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 2843094 2020 08 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2848708 2020 08 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2848754 2020 08 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2849139 2020 08 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2849296 2020 08 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2852702 2020 05 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2852739 2020 05 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2852790 2020 05 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2852829 2020 05 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2854559 2020 05 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2855338 2020 05 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2855435 2020 05 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2855759 2020 05 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2856858 2020 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2859971 2020 05 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2861074 2020 05 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2865422 2020 08 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2865949 2020 08 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2866320 2020 08 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2869963 2020 05 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2870990 2020 08 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2872693 2020 05 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2874893 2020 05 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2879920 2020 08 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2880014 2020 08 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2880026 2020 08 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2881404 2020 08 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2882309 2020 08 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2882592 2020 08 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2882715 2020 05 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2882724 2020 08 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2882734 2020 08 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2882858 2020 08 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2882885 2020 08 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2883057 2020 08 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2883926 2020 08 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2884976 2020 08 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2885193 2020 08 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2885261 2020 08 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2888076 2020 08 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2888182 2020 08 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2888333 2020 08 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2890752 2020 08 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2890753 2020 08 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2898144 2020 05 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2900444 2020 09 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2907390 2020 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2908872 2020 05 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2908873 2020 05 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2941965 2020 05 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2942090 2020 05 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2946846 2020 05 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2947240 2020 05 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2949235 2020 05 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2950468 2020 05 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2952321 2020 05 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2952846 2020 05 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2958532 2020 05 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2962917 2020 06 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2963213 2020 06 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2966235 2020 06 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2966253 2020 06 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2966363 2020 06 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2975042 2020 06 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2975207 2020 06 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2984618 2020 06 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2985033 2020 06 18 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2985372 2020 05 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2985744 2020 05 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2986331 2020 05 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2990663 2020 05 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2990683 2020 05 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2994263 2020 05 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2996530 2020 05 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2996795 2020 05 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2996808 2020 05 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2996825 2020 05 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2996834 2020 05 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2997173 2020 05 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2997438 2020 05 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2997708 2020 05 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3003407 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3003546 2020 05 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3003645 2020 06 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3003836 2020 05 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3003900 2020 05 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3004090 2020 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3004110 2020 05 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3004664 2020 06 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3004953 2020 05 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3007936 2020 05 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3007939 2020 06 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3008100 2020 06 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3008165 2020 06 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3010373 2020 06 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3010537 2020 06 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3010941 2020 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3011090 2020 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3011091 2020 06 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3013996 2020 06 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3014134 2020 06 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3016582 2020 06 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3016842 2020 05 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3016843 2020 05 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3017509 2020 06 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3029039 2020 05 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3045552 2020 05 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3049335 2020 09 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3049367 2020 09 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3049409 2020 09 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3049667 2020 09 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3050315 2020 09 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3051938 2020 09 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3056224 2020 09 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3059488 2020 09 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3090626 2020 05 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3093567 2020 05 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3094211 2020 05 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3095356 2020 05 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3095938 2020 05 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3104373 2020 05 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3137397 2020 05 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3140113 2020 05 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3142949 2020 05 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3143325 2020 05 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3145987 2020 05 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3146228 2020 05 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3146553 2020 05 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3148751 2020 05 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3148840 2020 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3148841 2020 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3149260 2020 05 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3149440 2020 05 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3154831 2020 05 19 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 3157780 2020 05 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3164790 2020 05 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3167977 2020 06 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3186425 2020 08 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3186582 2020 08 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3188589 2020 08 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3191574 2020 09 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3194065 2020 08 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3194067 2020 08 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3194881 2020 08 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3219330 2020 08 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3234514 2020 08 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3248688 2020 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3281558 2020 08 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3293434 2020 08 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3294507 2020 05 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3297944 2020 05 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3298054 2020 05 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3298055 2020 05 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3298215 2020 05 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3299539 2020 08 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3302972 2020 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3303702 2020 05 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3311072 2020 08 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3313200 2020 06 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3313202 2020 06 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3313377 2020 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3313754 2020 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3313755 2020 06 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3313853 2020 06 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3313998 2020 06 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3314039 2020 06 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3317106 2020 06 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3317383 2020 06 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3331771 2020 08 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3341146 2020 08 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3341380 2020 08 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3344405 2020 08 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3444538 2020 08 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3458353 2020 05 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3464726 2020 05 02 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) 1462730 a  Wykreślono: Kampmann gmbh, lingen, 
niemcy Wpisano: Kampmann gmbh & Co  Kg, lingen, niemcy

(11) 1794308 a  Wykreślono: Pioneer-hi-Bred International, 
Inc , Johnston, stany Zjednoczone ameryki; Dow agrosciences 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki; e I  DU POnT De 
neMOURs anD COMPany, Wilmington, stany Zjednoczone ame-
ryki Wpisano: Pioneer-hi-Bred International, Inc , Johnston, stany 

Zjednoczone ameryki; Corteva agriscience llC, Indianapolis, sta-
ny Zjednoczone ameryki; e I  DU POnT De neMOURs anD COMPa-
ny, Wilmington, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2094107 a  Wykreślono: alpha-alchemy limited, saw-
ston, Wielka Brytania Wpisano: alpha-alchemy limited, Usk, Wiel-
ka Brytania

(11) 2094107 a  Wykreślono: alpha-alchemy limited, Usk, 
Wielka Brytania Wpisano: Micron Bio-systems limited, Misterton, 
Wielka Brytania

(11) 2094107 a  Wykreślono: Micron Bio-systems limited, 
Misterton, Wielka Brytania Wpisano: Blue Ridge solutions ltd, Mi-
sterton, Wielka Brytania

(11) 2094107 a  Wykreślono: Blue Ridge solutions ltd, Mi-
sterton, Wielka Brytania Wpisano: Micron Bio-systems limited, Mi-
sterton, Wielka Brytania

(11) 2094107 a  Wykreślono: Micron Bio-systems limited, 
Misterton, Wielka Brytania Wpisano: Micron Bio-systems limited, 
Orwell, Wielka Brytania

(11) 2066173 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2100968 a  Wykreślono: Taiwan advance Bio-Pharm 
Inc , Taiwan, Tajwan Wpisano: heXun Biosciences Co , ltd , Taoy-
uan, Tajwan

(11) 2154964 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2060566 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2231678 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2342289 a  Wykreślono: DsM IP assets B V , heerlen, 
holandia Wpisano: Covestro (netherlands) B V , nieuwegein, ho-
landia

(11) 2303559 a  Wykreślono: FiberCore IP B V , Rotterdam, 
holandia Wpisano: InfraCore IP B V , Rotterdam, holandia

(11) 2445337 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2454101 a  Wykreślono: aRJOWIggIns seCURITy, Bo-
ulogne Billancourt, Francja Wpisano: OBeRThUR FIDUCIaIRe sas, 
Paryż, Francja

(11) 2454101 a  Wykreślono: OBeRThUR FIDUCIaIRe sas, 
Paryż, Francja Wpisano: OBeRThUR FIDUCIaIRe sas, Paryż, Francja

(11) 2454102 a  Wykreślono: aRJOWIggIns seCURITy, Bo-
ulogne Billancourt, Francja Wpisano: OBeRThUR FIDUCIaIRe sas, 
Paryż, Francja

(11) 2454102 a  Wykreślono: OBeRThUR FIDUCIaIRe sas, 
Paryż, Francja Wpisano: OBeRThUR FIDUCIaIRe sas, Paryż, Francja

(11) 2490773 a  Wykreślono: altiax Oy, Joensuu, Finlandia 
Wpisano: Industriekletterer Bonn, Troisdorf, niemcy

(11) 2707458 a  Wykreślono: TTP gmbh, Rosenheim, niem-
cy Wpisano: axina ag, Bäch, szwajcaria

(11) 2653625 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leviat gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 2691573 a  Wykreślono: Oberthur Fiduciaire sas, Paris, 
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire sas, Paryż, Francja

(11) 2691892 a  Wykreślono: DeM solutions limited, edin-
burgh, Wielka Brytania Wpisano: altair engineering limited, Royal 
leamington spa, Wielka Brytania
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(11) 2794989 a  Wykreślono: aRJOWIggIns seCURITy, Bo-
ulogne Billancourt, Francja Wpisano: OBeRThUR FIDUCIaIRe sas, 
Paryż, Francja

(11) 2794989 a  Wykreślono: OBeRThUR FIDUCIaIRe sas, 
Paryż, Francja Wpisano: OBeRThUR FIDUCIaIRe sas, Paryż, Francja

(11) 2864219 a  Wykreślono: Tremco Illbruck Productie B V , 
arkel, holandia Wpisano: Tremco CPg netherlands B V , arkel, ho-
landia

(11) 2859155 a  Wykreślono: aMg holding gmbh, Zug, 
szwajcaria Wpisano: Falcon Waterfree europe gmbh, hünenberg, 
szwajcaria

(11) 2877010 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2993234 a  Wykreślono: Konkuk University Indu-
strial Cooperation Corp , seoul, Korea Południowa; The Curators 
of the University of Missouri, Columbia, stany Zjednoczone ame-
ryki Wpisano: The Curators of the University of Missouri, Columbia, 
stany Zjednoczone ameryki; Kim Jin-hoi, seul, Korea Południowa

(11) 2937481 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leviat gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 2937492 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leviat gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 2848539 a  Wykreślono: emkon systemtechnik, Pro-
jektmanagement gmbh, Kirchlinteln, niemcy Wpisano: OPTIMa 
Verwaltungs 3 gmbh, schwäbisch hall, niemcy

(11) 2848539 a  Wykreślono: OPTIMa Verwaltungs 3 gmbh, 
schwäbisch hall, niemcy Wpisano: eMKOn automation gmbh, Kir-
chlinteln, niemcy

(11) 2943467 a  Wykreślono: Medical Research Council, 
swindon, Wielka Brytania; InFlectis Bioscience, nantes, Francja 
Wpisano: United Kingdom Research and  Innovation, swindon, 
Wielka Brytania; InFlectis Bioscience, nantes, Francja

(11) 3030718 a  Wykreślono: Plasser & Theurer export von 
Bahnbaumaschinen gesellschaft m b h , Wien, austria Wpisano: 
Track Machines Connected gesellschaft m b h , linz, austria

(11) 2970187 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3070225 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leviat gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 3134262 a  Wykreślono: Paramount International se-
rvices ltd, Majuro, Wyspy Marshalla Wpisano: MeTOn gravure 
Technologies ltd , Rickmansworth, Wielka Brytania

(11) 3194955 a  Wykreślono: elop as, hamar, norwegia 
Wpisano: elop Technology as, hamar, norwegia

(11) 3154344 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3154346 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3166927 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3240424 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3208396 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leviat gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 3214234 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leviat gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 3214235 a  Wykreślono: halFen gmbh, langenfeld, 
niemcy Wpisano: leviat gmbh, langenfeld, niemcy

(11) 3111764 a  Wykreślono: Dow agrosciences llC, India-
napolis, stany Zjednoczone ameryki; nouryon Chemicals Interna-
tional B V , arnhem, holandia Wpisano: Corteva agriscience llC, 
Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki; nouryon Chemicals In-
ternational B V , arnhem, holandia

(11) 3283603 a  Wykreślono: Valmet Technologies Oy, 
espoo, Finlandia; Fortum OyJ, espoo, Finlandia Wpisano: neste Oyj, 
espoo, Finlandia; Valmet Technologies Oy, espoo, Finlandia

(11) 3324790 a  Wykreślono: DewertOkin gmbh, Kirchlen-
gern, niemcy Wpisano: DewertOkin Technology group Co , ltd , 
Jiaxing, Chiny

(11) 3178321 a  Wykreślono: DOW agROsCIenCes llC, 
Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agri-
science llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3442849 a  Wykreślono: Plasser & Theurer export von 
Bahnbaumaschinen gmbh, Wien, austria Wpisano: Track Machines 
Connected gesellschaft m b h , linz, austria

(11) 3481201 a  Wykreślono: Dow agrosciences, llC, Zion-
sville, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Corteva agriscience 
llC, Indianapolis, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3366146 a  Wykreślono: natura Foodtec holding B V , 
heijen, holandia Wpisano: Verhaag Vermögensverwaltungs-Ug 
(haftungsbeschränkt), Kevelaer, niemcy

WyJĄTeK OD OChROny PRZyZnaneJ na PODsTaWIe  
DODaTKOWegO ŚWIaDeCTWa OChROnnegO

W  dniu 15 07 2022 r  Zakłady Farmaceutyczne Polphar-
ma s a , z  siedzibą ul  Pelplińska 19, 83-200 starogard gdań-
ski, złożyły powiadomienie o  wyjątku od  ochrony przyznanej 
na podstawie dodatkowego świadectwa ochronnego o nume-
rze RD 0124 dla produktu o nazwie „tikagrelor lub jego farma-
ceutycznie dopuszczalna sól” określając jako cel wytwarzania 
produktu jego wywóz  Jako państwo członkowskie, w którym 
ma mieć miejsce wytwarzanie w celu wywozu oraz planowane 
pierwsze działanie powiązane przed rozpoczęciem wytwarza-
nia została wskazana Polska  nie  został opublikowany numer 
referencyjny pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub rów-
noważnego dokumentu w państwie trzecim wywozu – Iraku 

W  dniu 15 07 2022 r  Zakłady Farmaceutyczne Polphar-
ma s a , z  siedzibą ul  Pelplińska 19, 83-200 starogard gdań-
ski, złożyły powiadomienie o  wyjątku od  ochrony przyznanej 
na podstawie dodatkowego świadectwa ochronnego o nume-
rze RD 0175 dla produktu o nazwie „aPIKsaBan i  jego farma-
ceutycznie dopuszczalne sole” określając jako cel wytwarzania 
produktu jego wywóz  Jako państwo członkowskie, w którym 
ma mieć miejsce wytwarzanie w celu wywozu oraz planowane 
pierwsze działanie powiązane przed rozpoczęciem wytwarza-
nia została wskazana Polska  nie  został opublikowany numer 
referencyjny pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub rów-
noważnego dokumentu w państwie trzecim wywozu – Iraku 

ogłosZenia

ogłosZenia nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach
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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 72 673 do nr 72 680)

(y1) (11) 72675 (41) 2021 12 20 
(51) A41D 13/12 (2006 01)
(21) 129278 (22) 2020 06 13
(72) PRZyBylsKa anna, Ząbki (Pl)
(73) PRZyBylsKa anna, Ząbki (Pl)
(54) nieprzemakalna piżama zabezpieczająca przed samodzielnym, 
niepożądanym rozbieraniem z możliwością usztywnienia rękawicy

(y1) (11) 72676 (41) 2021 11 22 
(51) A47D 13/00 (2006 01) 
 A47D 1/00 (2006 01)
(21) 129216 (22) 2020 05 16
(72) BRygała MaRCIn, Warszawa (Pl); BRygała elŻBIeTa, 
Warszawa (Pl)
(73) BRygała MaRCIn MeCan-WOOD, Warszawa (Pl)
(54) Podest kuchenny

(y1) (11) 72673 (41) 2020 11 30 
(51) A63G 1/36 (2006 01) 
 A63G 1/40 (2006 01)
(21) 128306 (22) 2019 05 20
(72) ODZIeMCZeWsKI łUKasZ, łódź (Pl); DUDa aDaM, łódź (Pl); 
sTaŃCO MaRIUsZ, Dobrzykowice (Pl); KOWalCZyK MaRCIn, 
Wrocław (Pl); RUsIŃsKI eUgenIUsZ, Wrocław (Pl)

(73) POlITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (Pl); 
PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJne eMTeCh  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, grudna (Pl)
(54) Karuzela

(y1) (11) 72677 (41) 2022 05 02 
(51) B60R 22/32 (2006 01) 
 A44B 11/25 (2006 01)
(21) 129568 (22) 2020 10 27
(72) MałeCKI MaCIeJ, grójec (Pl); WIŚnIeWsKI MaTeUsZ,  
Otwock (Pl); heKTUs hUBeRT, Warszawa (Pl)
(73) MałeCKI MaCIeJ, grójec (Pl); WIŚnIeWsKI MaTeUsZ,  
Otwock (Pl); heKTUs hUBeRT, Warszawa (Pl)
(54) Urządzenie uwalniające samochodowy pas bezpieczeństwa

(y1) (11) 72678 (41) 2021 12 20 
(51) B61D 45/00 (2006 01) 
 B60P 7/12 (2006 01)
(21) 130042 (22) 2021 05 11
(72) PaŹDZIeRnIaK PRZeMysłaW, Świebodzice (Pl);  
KOnsTanTy PIOTR, Wików (Pl); DRasZKIeWICZ WOJCIeCh, 
Bielawa (Pl); KOZIOł MIChał, Świdnica (Pl); sTUDZIŃsKI DIOnIZy, 
Świdnica (Pl); sZMIDT TOMasZ, Świdnica (Pl)
(73) WagOny ŚWIDnICa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Świdnica (Pl)
(54) Urządzenie blokujące ładunek na kontenerach, wagonach to-
warowych lub innych pojazdach

(y1) (11) 72679 (41) 2021 11 22 
(51) B65D 5/18 (2006 01) 
 B65D 5/28 (2006 01)
(21) 129233 (22) 2020 05 18
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 nr prawa symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 nr prawa symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

(72) PROKOPeK Jan, Toruń (Pl)
(73) PROKOPeK Jan PRZeDsIĘBIORsTWO  
PRODUKCyJnO UsłUgOWO hanDlOWe PROJan, Toruń (Pl)
(54) Wykrój opakowania

(y1) (11) 72674 (41) 2020 11 16 
(51) B65F 1/00 (2006 01) 
 B65F 1/14 (2006 01) 
 B65D 6/02 (2006 01) 
 B65D 8/02 (2006 01)
(21) 128269 (22) 2019 05 14
(72) ZIelIŃsKI KRZysZTOF, Czeladź (Pl)
(73) ZIelIŃsKI KRZysZTOF, Czeladź (Pl)
(54) szafowe czterokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji 
odpadów

(y1) (11) 72680 (41) 2021 07 05 
(51) F17D 3/01 (2006 01)
(62) 126286
(21) 129590 (22) 2017 04 19
(72) BUDZyŃsKI aDaM, Poznań (Pl)
(73) BUDZyŃsKI aDaM, Poznań (Pl)
(54) stacja gazowa

InDeKs UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A41D 13/12 (2006 01) 72675
A44B 11/25 (2006 01) 72677*
A47D 13/00 (2006 01) 72676
A47D 1/00 (2006 01) 72676*
A63G 1/36 (2006 01) 72673
A63G 1/40 (2006 01) 72673*
B60P 7/12 (2006 01) 72678*
B60R 22/32 (2006 01) 72677

B61D 45/00 (2006 01) 72678
B65D 5/18 (2006 01) 72679
B65D 5/28 (2006 01) 72679*
B65D 6/02 (2006 01) 72674*
B65D 8/02 (2006 01) 72674*
B65F 1/00 (2006 01) 72674
B65F 1/14 (2006 01) 72674*
F17D 3/01 (2006 01) 72680

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

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

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

72673 A63G 1/36 (2006 01)
72674 B65F 1/00 (2006 01)
72675 A41D 13/12 (2006 01)
72676 A47D 13/00 (2006 01)

72677 B60R 22/32 (2006 01)
72678 B61D 45/00 (2006 01)
72679 B65D 5/18 (2006 01)
72680 F17D 3/01 (2006 01)
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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 28 129 do nr 28 144)

(51) 06-06 (11) 28129 (22) 2022 05 10 (21) 30825
(73) aWaRTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(72) WOlsKa aleKsanDRa
(54) Mównica
(55) 

(51) 30-03 (11) 28130 (22) 2022 05 17 (21) 30840
(73) BaKUła aDaM FIRMa hanDlOWO-UsłUgOWa,  
Dębe Wielkie (Pl)
(72) BaKUła aDaM
(54) Karmidło dla zwierząt domowych
(55) 

(51) 06-01 (11) 28131 (22) 2022 04 26 (21) 30781
(73) PIeReWOJ słaWOMIR UsłUgI sTOlaRsKIe, Trąbki Małe (Pl)
(72) PIeReWOJ słaWOMIR
(54) Taboret
(55) 

(51) 02-02 (11) 28132 (22) 2022 03 25 (21) 30798
(73) KOsMal-POsTUła eWelIna ROCKeT MaMa, Końskie (Pl)
(72) KOsMal-POsTUła eWelIna
(54) sukienka
(55) 

(51) 02-02 (11) 28133 (22) 2022 03 25 (21) 30799
(73) KOsMal-POsTUła eWelIna ROCKeT MaMa, Końskie (Pl)
(72) KOsMal-POsTUła eWelIna
(54) sukienka
(55) 
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(51) 02-02 (11) 28134 (22) 2022 03 25 (21) 30800
(73) KOsMal-POsTUła eWelIna ROCKeT MaMa, Końskie (Pl)
(72) KOsMal-POsTUła eWelIna
(54) sukienka
(55) 

(51) 26-01 (11) 28135 (22) 2022 04 05 (21) 30809
(73) MysZKIeWICZ TOMasZ CnC aRT 3D, Częstochowa (Pl)
(72) MysZKIeWICZ TOMasZ
(54) Znicze nagrobkowe
(55) 

(51) 26-01 (11) 28136 (22) 2022 04 05 (21) 30810
(73) MysZKIeWICZ TOMasZ CnC aRT 3D, Częstochowa (Pl)
(72) MysZKIeWICZ TOMasZ
(54) Znicze nagrobkowe
(55) 

(51) 26-01 (11) 28137 (22) 2022 04 05 (21) 30732
(73) MysZKIeWICZ TOMasZ CnC aRT 3D, Częstochowa (Pl)
(72) MysZKIeWICZ TOMasZ
(54) Znicze nagrobkowe
(55) 

(51) 06-04 (11) 28138 (22) 2022 04 29 (21) 30794
(73) DRaBesT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Mników (Pl)
(72) gaCeK JaROsłaW
(54) Regał
(55) 

(51) 19-08 (11) 28139 (22) 2022 03 25 (21) 30752
(73) BaRWa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(72) BROŻyna MałgORZaTa
(54) etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28140 (22) 2022 04 08 (21) 30742
(73) asKaTO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (Pl)
(72) MORaWsKI WOJCIeCh
(54) etykieta
(55) 

(51) 06-01 (11) 28141 (22) 2022 04 21 (21) 30768
(73) MeTalICO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzuców (Pl)
(72) TaRTanUs KRZysZTOF
(54) ławka parkowa
(55) 
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(51) 09-01 (11) 28142 (22) 2022 04 04 (21) 30721
(73) DayTOna lUBRICanTs POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(72) sZWaRC WOJCIeCh , KOenIg gUsTaW
(54) Kanistry na mineralne oleje smarowe
(55) 

(51) 09-01 (11) 28143 (22) 2022 04 04 (21) 30722
(73) DayTOna lUBRICanTs POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(72) KOenIg gUsTaW, sZWaRC WOJCIeCh
(54) Kanistry na mineralne oleje smarowe
(55) 

(51) 26-05 (11) 28144 (22) 2021 11 19 (21) 30323
(73) WIeCZOReK MaTeUsZ KReaTyWny KOleKTyW,  
Zakrzewo (Pl)
(72) WIeCZOReK MaTeUsZ
(54) lampy podłogowe
(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) 14-04 (11) DM/222186 (15) 14 03 2021 (45) 29 07 2022
(73) sunil Pinnamaneni, 300 Delaware ave, suite 210-a,  
19801 Wilmington, De (Us)
(54) 1 -8  ekran wyświetlacza lub jego część z graficznym interfej-
sem użytkownika
(55)

file:///C:/Ewelina/PRACE/2022/2022_WUP/WUP_33_2022/C/javascript:void();
file:///C:/Ewelina/PRACE/2022/2022_WUP/WUP_33_2022/C/javascript:void();
file:///C:/Ewelina/PRACE/2022/2022_WUP/WUP_33_2022/C/javascript:void();
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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 353 751 do nr 353 946)

(111) 353751 (220) 2021 11 15 (210) 536504
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) aDaMeD PhaRMa sPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZIPTalCaM
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 353752 (220) 2021 11 15 (210) 536508
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) aDaMeD PhaRMa sPÓłKa aKCyJna, Pieńków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DysTODIP
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi 

(111) 353753 (220) 2021 11 15 (210) 536513
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 13
(732) BeRBeĆ słaWOMIR, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) spichlerz Złotego gronia

(510), (511) 29 Bekon, Biały ser z chudego mleka [quark], Cebula kon-
serwowana, Czosnek (konserwowy-), Chipsy ziemniaczane, Drób, 
nieżywy, Dziczyzna, Dżemy, galaretki, grzyby konserwowane, Kapu-
sta kwaszona, Kaszanka, Konserwowane ryby, Konserwowane warzy-
wa, Korniszony, Krokiety, łosoś, nieżywy, Marmolada, Masło, Mięso 
i wędliny, Mięso konserwowane, nadziewane roladki z kapusty, Olej 
rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej 
sojowy spożywczy, Olej z  oliwek jadalny, Olej z  siemienia lnianego 
do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwsze-
go tłoczenia, Oliwki konserwowane, Owoce konserwowane, Owoce 
konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce przetworzo-
ne, Papryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet 
z  wątróbki, Pikle, Potrawy z  ryb do  spożycia przez ludzi, Produkty 
serowarskie, Przekąski na bazie owoców, Ryby, sałatki owocowe, sa-
łatki warzywne, ser twarogowy, serwatka, smalec, szynka, Śledzie, 
nieżywe, Śmietana [produkty mleczarskie], Warzywa gotowane, Wa-
rzywa przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Wą-
troba, Wieprzowina, Zsiadłe mleko, Zupy, Żywność przygotowywana 
z ryb, 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Chałwa, Chleb, Ciast-
ka, Croissant [rogaliki z  ciasta francuskiego], Czekolada, Czekolada 
pitna, herbata, herbatniki, Kakao, Karmelki [cukierki], Kawa, Kwiaty 
i liście jako substytuty herbaty, Majonez, Makarony, Marynaty, Miód, 
Musztarda, napary, inne niż do celów leczniczych, Pesto [sos], Piernik, 
Pomadki [cukierki], Pralinki, Przyprawy, sos żurawinowy [przyprawa], 
syropy i melasa, Wyroby cukiernicze, Zioła do celów spożywczych, 
32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, Piwo, soki, Woda gazowana, Woda mineralna [napoje], 33 
alkohole wysokoprocentowe [napoje], Destylowane napoje, Desty-
lowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, gorzkie nalewki, gotowe 
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, likiery, Miód pitny, napo-
je alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino, Wódka 
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(111) 353754 (220) 2021 11 23 (210) 536819
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) DUReJKO MagDalena, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nasZe sMyKI
(540) 

(591) brązowy, beżowy, czerwony, biały, różowy, czarny, żółty, 
jasnożółty, zielony
(531) 02 05 01, 02 05 24, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 41 Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
nauczanie przedszkolne, Przedszkola, Usługi przedszkolne [edukacja 
lub rozrywka], Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, szkolenia 
ruchowe dla dzieci, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, 
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 43 Opieka nad 
dziećmi w żłobkach, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Żłobki dla dzieci, 
Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi 

(111) 353755 (220) 2021 12 10 (210) 537565
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) BUCZyŃsKa MOnIKa, Załom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUMPel BURgeR & PIZZa
(540) 

(531) 27 05 01, 08 07 04, 08 07 25, 24 17 25
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Usługi restauracji fast-food 

(111) 353756 (220) 2021 12 14 (210) 537707
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) gRUDZIĄDZKI hOlDIng KOMUnalny sPÓłKa aKCyJna, 
grudziądz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RegIOnalny sZPITal sPeCJalIsTyCZny  
IM  DR  WłaDysłaWa BIegaŃsKIegO
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 02 09 01, 26 11 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 39 Transport sanitarny, usługi ratownicze, 42 Usługi ba-
dawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania w zakresie me-
dycyny, Przeprowadzanie prób klinicznych, Badania kliniczne, Badania 

i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycznych, Usługi testowania 
diagnostycznego wspomagane komputerowo, Usługi laboratorium 
badań biologicznych, Badania laboratoryjne, analizy laboratoryjne, 
Usługi laboratoryjne, laboratoryjne usługi analityczne, laboratoryjne 
testowanie materiałów, Badania laboratoryjne w  dziedzinie ekspresji 
genu, Usługi laboratoryjne w  zakresie badań medycznych, Usługi te-
stów Dna w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), Doradztwo 
w zakresie badań bakteriologicznych, Badania bakteriologiczne, Bada-
nia i testy bakteriologiczne, Badania i analizy bakteriologiczne, Konsul-
tacje i  badania bakteriologiczne, 44 Kompleksowe usługi medyczne 
w zakresie badań diagnostycznych laboratoryjnych, usługi w zakresie 
analityki medycznej, kompleksowe usługi szpitalne, kliniczne, ambu-
latoryjne, lekarskie, pielęgniarskie, orzekania i  opiniowania o  stanie 
zdrowia, usługi w  zakresie medycyny konwencjonalnej i  niekonwen-
cjonalnej, usługi w  zakresie fizykoterapii, masażu leczniczego, chirur-
gii plastycznej, stomatologii, protetyki, usługi w  zakresie rehabilitacji 
leczniczej i rekonwalescencji, usługi optyczne, usługi w zakresie opie-
ki zdrowotnej, badania w  zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania 
w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, monitorowanie pacjentów 

(111) 353757 (220) 2021 12 14 (210) 537708
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) gRUDZIĄDZKI hOlDIng KOMUnalny sPÓłKa aKCyJna, 
grudziądz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRUDZIĄDZKa BIBlIOTeKa
(540) 

(591) zielony, żółty, pomarańczowy, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 20 07 01, 26 11 03, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 16 Czasopisma o tematyce ogólnej, Biuletyny informacyjne, 
Komiksy, Książki, Katalogi, Drukowane foldery informacyjne, Materiały 
drukowane, Prospekty, Podręczniki, gazety, afisze, plakaty, Ulotki rekla-
mowe, Periodyki, Roczniki [publikacje drukowane], Broszury, Zeszyty, Dru-
ki, Dzienniki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Papier, Karton, 35 Komputerowe bazy danych (Pozyski-
wanie danych do-), Usługi w zakresie prowadzenia księgarni, Usługi w za-
kresie prowadzenia księgarni internetowych, systematyzacja i sortowanie 
danych w komputerowych bazach danych, 41 Usługi biblioteczne świad-
czone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Usługi bibliotecz-
ne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych zawierają-
cej informacje z gazet, Usługi biblioteczne, Wypożyczanie książek, Usługi 
bibliotekarskie w zakresie księgozbiorów, Usługi bibliotekarskie w zakre-
sie księgozbioru świadczone online, Usługi wydawnicze w zakresie elek-
tronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze, Usługi 
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedial-
nej, Usługi w zakresie publikowania online, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów wideo, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, Organizowanie konferencji, Organizowanie wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Konferencje (Organizowanie i  prowadzenie-), Usługi bi-
bliotekarskie w zakresie wyszukiwania online, Biblioteka [wypożyczalnia 
książek], Udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów 
dokumentacyjnych, Organizowanie wykładów, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, 
Organizowanie konkursów, Usługi doradcze w  zakresie prowadzenia 
bibliotek, popularyzowanie czytelnictwa, książek oraz postaw czytelni-
czych, popularyzowanie i promocja literatury i kultury polskiej poprzez 
edukację, administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Organi-
zowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną 

(111) 353758 (220) 2021 12 14 (210) 537709
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) gRUDZIĄDZKI hOlDIng KOMUnalny sPÓłKa aKCyJna, 
grudziądz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRUDZIĄDZKIe CenTRUM KUlTURy TeaTR
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(540) 

(591) zielony, pomarańczowy, żółty
(531) 04 05 21, 26 11 03, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 16 Dzienniki, Drukowane czasopisma poświęcone sztukom 
teatralnym, Czasopisma [periodyki], Drukowane foldery informacyjne, 
Książki, afisze, plakaty, Plakaty reklamowe, Fotografie, Materiały szko-
leniowe i  instruktażowe, Publikacje reklamowe, Kalendarze, 35 Usługi 
doradcze dotyczące reklamy, promocji i  marketingu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone na rzecz teatrów, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone przez agencje teatralne, agencja 
castingów teatralnych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizo-
wanie i  prowadzenie wystaw sztuki w  celach komercyjnych lub rekla-
mowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, 
Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, 
Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz akto-
rów, Rekrutacja [casting] aktorów, Usługi w zakresie: promocji i reklamy 
imprez artystyczno-rozrywkowych, Usługi zarządzania profesjonalną 
działalnością artystyczną, doradztwa w profesjonalnym zarządzaniu te-
atrami, Usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, takich jak: kosmetyki, 
grafiki, obrazy, rysunki, albumy, biżuteria, zegarki, napoje alkoholowe, wy-
roby tytoniowe, artykuły piśmienne, 41 Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizowanie konkursów artystycznych, Rozrywka, Roz-
rywka teatralna, Rozrywka w postaci produkcji teatralnych, Usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi informacyjne związane z rozrywką, 
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Organizowanie, 
produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, Organizowanie produkcji 
teatralnych, Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, Pre-
zentacja dzieł teatralnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcje 
teatralne, Przedstawienia teatralne, Rezerwacja miejsc na  pokazy i  re-
zerwacja biletów teatralnych, Reżyserowanie przedstawień teatralnych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, 
Usługi edukacyjne z  zakresu sztuki teatralnej, Usługi produkcji teatral-
nych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, 
Usługi teatralne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wystawianie spek-
takli teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, 
Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych dla teatrów, Publikowanie 
książek, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach edukacyjnych, Wystawianie spektakli na żywo, Usługi reporterskie, 
Fotoreportaże, Tworzenie i  upowszechnianie scenicznych programów 
artystycznych, Usługi dotyczące kompozycji muzycznych 

(111) 353759 (220) 2021 12 10 (210) 537544
(151) 2022 04 22 (441) 2022 01 03
(732) aUTO-MeTal-TeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, stryków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORKIT
(540) 

(591) biały, szary, czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 05 01, 26 05 13, 26 05 18, 01 15 05, 07 11 25
(510), (511) 28 artykuły i  sprzęt sportowy, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej w  zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicz-

nej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym 

(111) 353760 (220) 2021 12 14 (210) 537710
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 10
(732) gRUDZIĄDZKI hOlDIng KOMUnalny sPÓłKa aKCyJna, 
grudziądz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRUDZIĄDZKIe MUZeUM
(540) 

(591) zielony
(531) 29 01 03, 29 01 11, 27 05 01, 07 01 25
(510), (511) 14 Biżuteria, breloczki, budziki, dzbanki z metali szlachetnych, 
emblematy z metali szlachetnych, figurki z metali szlachetnych, kamienie 
półszlachetne i szlachetne, kubki i kufle z metali szlachetnych, medalio-
ny, ozdoby ze  srebra, pojemniki i  pudełka z  metali szlachetnych, spinki 
do mankietów i krawatów, świeczniki, zegarki, zegary, 16 afisze, albumy, 
artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, broszury, chorągiew-
ki papierowe, czasopisma, długopisy, druki, emblematy, folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, kal-
komanie, karty pocztowe, kokardy papierowe, komiksy, koperty, książki, 
litografie, mapy, materiały piśmienne, modele, makiety architektoniczne, 
nalepki, naklejki, notatniki, notesy, noże do papieru, obrazy, obrusy papie-
rowe, obwoluty, okładki, ołówki, opakowania z papieru, papier do pako-
wania, palety dla malarzy, papeterie, papier listowy, pastele, pędzle, pióra 
wieczne, plakaty, plansze, plany, podstawki pod kufle do piwa, portrety, 
prospekty, pudełka kartonowe i  papierowe, publikacje, reprodukcje 
graficzne, rysunki, serwetki papierowe, sztychy, ryty, sztalugi malarskie, 
śpiewniki, teczki, skoroszyty, torby i torebki do pakowania z papieru, kar-
tonu i tworzyw sztucznych, zakładki do książek, zeszyty, 41 Organizowa-
nie, prowadzenie i obsługa wystaw, konferencji, kongresów, koncertów, 
pokazów, seminariów, spektakli, sympozjów z dziedziny kultury, edukacji 
i rozrywki, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, wypożyczanie sal koncertowych i  wystawowych, usługi eduka-
cyjne, informacja o  edukacji, fotografowanie, fotoreportaże, informacja 
o  imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsłu-
ga kongresów, organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne, usługi 
w zakresie muzeów, nauczanie, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie ksią-
żek, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-
-line, nie do pobierania z sieci komputerowych 

(111) 353761 (220) 2021 12 06 (210) 537324
(151) 2022 04 20 (441) 2021 12 27
(732) ZIMny JaROsłaW, Kozłowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vivo-plants imersyjna uprawa roślin
(540) 

(531) 05 03 13, 26 04 04, 26 04 18, 27 05 01
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i le-
śne, 44 Uprawa roślin 

(111) 353762 (220) 2021 12 15 (210) 537829
(151) 2022 04 19 (441) 2022 01 03
(732) sOMBRIlla sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURas
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(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 25 Buty sportowe, Bezrękawniki, spodnie, Blezery, Bluzy 
dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy sportowe, Bluzy z kaptu-
rem, Bojówki, Buty do  biegania, Chinosy, Kurtki, Dresy, Czapki (na-
krycia głowy), Kamizelki, Japonki, spodenki kąpielowe, Kominiarki, 
swetry, Koszulki polo, Koszulki typu rashguard, Kurtki, Płaszcze, 
skarpetki, szaliki, Dżinsy, Krótkie spodnie, Maski na twarz, Odzież co-
dzienna, Odzież do sztuk walki, Odzież męska, damska, Odzież spor-
towa, Odzież treningowa, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa 

(111) 353763 (220) 2021 11 30 (210) 537065
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 27
(732) BesTBasKeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, niewodnica Kościelna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) best Basket
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 05 03 11
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [Paas], Platforma jako usługa [Paas] 
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści au-
diowizualnych, treści wideo i  wiadomości, Platforma jako usługa [Paas] 
umożliwiająca dostęp do zintegrowanych sklepów internetowych w celu 
dokonania optymalnych z perspektywy konsumenta zakupów pierwszej 
potrzeby, zapewniająca dostęp do cen, promocji oraz informacji o czasie 
dostawy i umożliwiająca łatwe porównanie całych koszyków, Tworzenie 
platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa [saas], Oprogra-
mowanie jako usługa [saas] umożliwiające dostęp do  zintegrowanych 
sklepów internetowych w  celu dokonania optymalnych z  perspekty-
wy konsumenta zakupów pierwszej potrzeby, zapewniające dostęp 
do cen, promocji oraz informacji o czasie dostawy i umożliwiające łatwe 
porównanie całych koszyków, Pisanie oprogramowania komputerowe-
go, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w  zakresie oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Projektowanie 
i opracowywanie systemów komputerowych 

(111) 353764 (220) 2021 12 03 (210) 537283
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) PĄCZKOWsKI RaJMUnD, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eIlO
(540) 

(531) 04 05 03, 27 05 01

(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, 42 Programowanie aplikacji multi-
medialnych 

(111) 353765 (220) 2021 12 06 (210) 537357
(151) 2022 04 29 (441) 2022 01 10
(732) laPIaZZO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laPiazzo
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzeda-
żą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi w  zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w  zakresie sprzedaży hurto-
wej odzieży 

(111) 353766 (220) 2021 12 09 (210) 537522
(151) 2022 04 27 (441) 2022 01 03
(732) RaPIŃCZyK BaRTOsZ, Świnoujście (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cafe Świnoujście
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 07 01 16, 26 11 03, 26 04 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni 

(111) 353767 (220) 2021 12 16 (210) 537816
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 24
(732) ele TaXI POlsKa-CenTRUM OBsłUgI KlIenTa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Free 4Business
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 04 04, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12, 27 07 01
(510), (511) 39 Transport 

(111) 353768 (220) 2021 11 24 (210) 537012
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) JĘCKOWsKI MaTeUsZ InDyWIDUalna PRaKTyKa 
leKaRsKa, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) healthTeam
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(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski, czerwony
(531) 21 01 14, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi trenerów 
osobistych, Usługi edukacyjne w  zakresie leczenia i  zapobiegania 
otyłości, 44 Klinika leczenia otyłości, Usługi diagnostyczne w zakre-
sie leczenia otyłości, Usługi w zakresie leczenia otyłości, Usługi chi-
rurgiczne w zakresie zmniejszania żołądka, Chirurgia plastyczna i re-
konstrukcyjna, Usługi psychoterapeutyczne, Opieka psychologiczna, 
Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania 

(111) 353769 (220) 2021 11 29 (210) 537059
(151) 2022 04 29 (441) 2021 12 27
(732) OssOWsKa KaTaRZyna OK!, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Moins
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, Obuwie 

(111) 353770 (220) 2021 12 14 (210) 537667
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) KaRPIŃsKa-sKOneCZna URsZUla, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miś yoga
(540) 

(531) 27 05 01, 03 01 14, 03 01 24, 03 01 25, 03 01 26
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów spor-
towych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paskami do  jogi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  paskami do  jogi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z bloczkami do jogi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z bloczkami do jogi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  chustami do  jogi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chustami do jogi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z matami do jogi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mata-
mi do jogi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 

(111) 353771 (220) 2021 12 13 (210) 537626
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) BIelenDa KOsMeTyKI naTURalne  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Beauty CeO
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy 

(111) 353772 (220) 2021 12 20 (210) 537923
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) sZCZyPKa anDRZeJ CallIsTO sysTeMs, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calsys

(540) 

(591) szary, ciemnoczerwony, czerwony, różowy, niebieski, 
ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29 01 15, 27 05 01, 26 01 01, 26 01 05, 26 01 06, 26 01 19
(510), (511) 42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, aktualizowanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów 
komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania 
przy użyciu analiz porównawczych w  zakresie wydajności systemów 
komputerowych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakre-
sie efektywności systemów komputerowych, Badania techniczne doty-
czące komputerów, Badania technologiczne dotyczące komputerów, 
Badania w dziedzinie komputerów, Badania w dziedzinie sztucznej inte-
ligencji, Badania w  dziedzinie technologii informacyjnej, Badania 
w  dziedzinie technologii przetwarzania danych, Badania z  zakresu 
skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, Badania 
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administra-
cyjnych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją pro-
cesów przemysłowych, Diagnozowanie problemów ze sprzętem kom-
puterowym przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w  dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w  dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Inży-
nieria komputerowa, Konserwacja oprogramowania do  przetwarza-
nia danych, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, Opracowywanie i testowanie metod przetwarza-
nia danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie kompu-
terów, Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie sprzę-
tu komputerowego, Opracowywanie systemów do  przesyłania 
danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywa-
nie systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, Opracowywanie urządzeń do  przetwarzania 
danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-
line na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie urządzeń 
do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywa-
nie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji da-
nych, Projektowanie i  opracowywanie systemów do  wprowadzania, 
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i  przechowywania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania 
danych, Projektowanie i  opracowywanie systemów do  wyświetlania 
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicz-
nych baz danych, Projektowanie i  opracowywanie komputerowych 
urządzeń peryferyjnych, Projektowanie i  opracowywanie systemów 
komputerowych, Projektowanie i  opracowywanie urządzeń do  prze-
twarzania danych, Projektowanie komputerów i oprogramowania kom-
puterowego do  analiz i  sprawozdawczości handlowej, Projektowanie 
systemów magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie i progra-
mowanie stron internetowych, Projektowanie urządzeń do  przetwa-
rzania danych, Przygotowywanie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów w postaci dia-
gnozowania problemów z elektroniką użytkową, systemy kompute-
rowe (analizy-), Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na te-
lefony komórkowe, Tworzenie platform komputerowych na  rzecz 
osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania i opraco-
wywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Umoż-
liwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do  opracowywania 
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oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, Usługi diagno-
styki komputerowej, Usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, Usłu-
gi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń pery-
feryjnych, Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi konfiguracji 
sieci komputerowych, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, 
Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi w zakresie projekto-
wania i programowania komputerów, Usługi w zakresie sieci kompute-
rowej, Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu 
komputerowym, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzi-
nie elektronicznego przetwarzania danych [eDP], Zarządzanie projek-
tami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii 
informacyjnych, Zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa do-
mowego i sprzętem komputerowym, Zdalne administrowanie serwe-
rem, Badania w zakresie projektowania komputerów, Doradztwo w za-
kresie projektowania stron internetowych, Doradztwo w  zakresie 
projektowania sprzętu komputerowego, Doradztwo w projektowaniu 
stron internetowych, Opracowywanie i projektowanie cyfrowych no-
śników dźwięku i obrazu, Opracowywanie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktuali-
zacja stron głównych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron 
w Internecie, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne ilustra-
cji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficz-
ne materiałów promocyjnych, Projektowanie grafiki i barw firmowych 
dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie sieci, Pro-
jektowanie i  opracowywanie stron internetowych, Projektowanie 
i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i opra-
cowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Pro-
jektowanie i opracowywanie baz danych, Projektowanie i projektowa-
nie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i roz-
wój sprzętu komputerowego, Projektowanie i wdrażanie stron interne-
towych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron 
internetowych na  rzecz osób trzecich, Projektowanie i  tworzenie wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i  utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie 
witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie komputerów, 
Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie 
komputerowych konfiguracji klastrowych, Projektowanie komputero-
wych baz danych, Projektowanie sieci komputerowych na  rzecz osób 
trzecich, Projektowanie specyfikacji komputerowych, Projektowanie 
sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projektowanie sprzętu 
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, Projek-
towanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, 
Projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedial-
nych z i na inne protokoły, Projektowanie sprzętu komputerowego, Pro-
jektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, Pro-
jektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści 
multimedialnych, Projektowanie stron domowych i  stron interneto-
wych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie stron głównych 
i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach re-
klamowych, Projektowanie systemów elektronicznych, Projektowanie 
systemów elektrycznych, Projektowanie systemów informatycznych 
związanych z finansami, Projektowanie systemów informatycznych do-
tyczących zarządzania, Projektowanie systemów komputerowych, Pro-
jektowanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie wspoma-
gane komputerowo dla procesów produkcyjnych, Renderowanie grafiki 
komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], Tworzenie i projektowanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Tworzenie i  utrzymywanie stron komputero-
wych (stron internetowych) na  rzecz osób trzecich, Tworzenie 
i  uaktualnianie stron głównych do  sieci komputerowych, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie plat-
form internetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie, projekto-
wanie i  utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron elektro-
nicznych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie stron 
głównych do  sieci komputerowych, Tworzenie stron internetowych, 
Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie wi-
tryn internetowych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron interne-
towych dla usług online i Internetu, Udostępnianie strony internetowej 
z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi doradcze w dzie-
dzinie projektowania systemów informacyjnych, Usługi doradcze w za-
kresie projektowania systemów komputerowych, Usługi doradcze w za-
kresie projektowania sprzętu komputerowego, Usługi graficzne, Usługi 
projektowania dotyczące narzędzi testowych do  przesyłania danych, 

Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, 
Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi projektowania na-
rzędzi do przetwarzania danych, Usługi projektowania narzędzi testo-
wych do przetwarzania danych, Usługi projektowania systemów prze-
twarzania danych, Usługi projektowania systemów komputerowych, 
Usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, 
Usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi 
projektowania w  odniesieniu do  komputerów, Usługi projektowania 
w  odniesieniu do  systemów komputerowych, Usługi projektowania 
w zakresie procesorów danych, Usługi projektowania w zakresie two-
rzenia sieci, Usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów kom-
puterowych, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie pro-
jektowania sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie projektowania 
wspomaganego komputerowo, Usługi w zakresie projektowania stron 
internetowych, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Do-
radztwo, konsultacje i  informacja w  zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania 
i konwersji danych, usługi kodowania danych, hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obli-
czeniowej, Cyfrowe rozproszone magazynowanie, aktualizacja i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogra-
mowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, aktualizacja oprogramowania komputerowego na  rzecz osób 
trzecich, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktu-
alizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie 
i  ulepszanie oprogramowania komputerowego, Badania związane 
z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, Badania w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Badania związane z opraco-
wywaniem programów i  oprogramowania komputerowego, Doradz-
two specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo w sprawach oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo w  zakresie projektowania oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i opracowywa-
nia oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualizacja i  utrzy-
manie oprogramowania komputerowego, Instalacja i  konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Instalacja i  konserwacja oprogra-
mowania do dostępu do Internetu, Instalacja, konserwacja, aktualizacja 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacje oprogramo-
wania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowe-
go, Konfiguracja sieci komputerowych za  pomocą oprogramowania, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie, ak-
tualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego 
i baz danych, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputero-
wego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób 
trzecich, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opraco-
wywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Opra-
cowywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Pisanie i aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, Pisanie i  projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Pisanie na zamówienie programów 
komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron interneto-
wych, Pisanie oprogramowania komputerowego, Programowanie kom-
puterów i projektowanie oprogramowania, Programowanie oprogramo-
wania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Programowanie 
oprogramowania do  opracowywania stron internetowych, Programo-
wanie oprogramowania do  platform internetowych, Programowanie 
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, Programo-
wanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii cha-
tów i  forów internetowych, Programowanie oprogramowania do  elek-
tronicznego przetwarzania danych [eDP], Projektowanie, aktualizacja 
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowa-
nie i  opracowywanie oprogramowania operacyjnego do  uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Projektowa-
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nie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron inter-
netowych, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
rzeczywistości wirtualnej, Projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania do zarządzania zapasami, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania sprzętowego, Projektowanie i  opracowywanie oprogra-
mowania do  pobierania danych, Projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania do  przetwarzania danych, Projektowanie i  opraco-
wywanie oprogramowania do  przetwarzania obrazu, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie i roz-
wój oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, Projektowanie, konserwacja, wy-
najem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, 
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogra-
mowania, Projektowanie, opracowywanie i  programowanie oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania do  prze-
twarzania obrazów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie oprogramowania do smartfonów, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego na zamówienie, Projektowanie oprogra-
mowania do  przetwarzania tekstu, Projektowanie oprogramowania 
komputerowych baz danych, Projektowanie, rysunek i tekst na zamó-
wienie do  oprogramowania komputerowego, Projektowanie sprzętu 
komputerowego i  oprogramowania, Projektowanie systemów opro-
gramowania graficznego, Świadczenie usług informacyjnych, konsulta-
cyjnych i  doradczych w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowe-
go, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Udostęp-
nianie oprogramowania w  globalnej sieci komputerowej, Ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji w dziedzinie 
opracowywania oprogramowania komputerowego, Udzielanie infor-
macji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego 

(111) 353773 (220) 2021 12 20 (210) 537924
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) sZCZyPKa anDRZeJ CallIsTO sysTeMs, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Calsys
(510), (511) 42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, aktualizowanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów 
komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania 
przy użyciu analiz porównawczych w  zakresie wydajności systemów 
komputerowych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakre-
sie efektywności systemów komputerowych, Badania techniczne doty-
czące komputerów, Badania technologiczne dotyczące komputerów, 
Badania w dziedzinie komputerów, Badania w dziedzinie sztucznej inte-
ligencji, Badania w  dziedzinie technologii informacyjnej, Badania 
w  dziedzinie technologii przetwarzania danych, Badania z  zakresu 
skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, Badania 
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administra-
cyjnych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją pro-
cesów przemysłowych, Diagnozowanie problemów ze sprzętem kom-
puterowym przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w  dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Inżynieria 
komputerowa, Konserwacja oprogramowania do  przetwarzania da-
nych, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie komputerów, Opra-
cowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie sprzętu kompute-
rowego, Opracowywanie systemów do  przesyłania danych, Opraco-
wywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania 
danych, Opracowywanie urządzeń do  przetwarzania danych, Plano-
wanie, projektowanie i  rozwój stron internetowych online na  rzecz 
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprze-
wodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie aparatury, 
przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, Projekto-
wanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, 
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, Projektowa-
nie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie 

i  opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie 
i  opracowywanie oprogramowania do  elektronicznych baz danych, 
Projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyj-
nych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Pro-
jektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Pro-
jektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz 
i  sprawozdawczości handlowej, Projektowanie systemów magazyno-
wania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron inter-
netowych, Projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, Przygo-
towywanie programów komputerowych do  przetwarzania danych, 
Rozwiązywanie problemów w  postaci diagnozowania problemów 
z  elektroniką użytkową, systemy komputerowe (analizy-), Tworzenie 
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie 
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji 
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów 
i sieci komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania na-
rzędzi do  opracowywania oprogramowania dostępnych online 
nie do pobrania, Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi inżynieryjne 
w  zakresie komputerów, Usługi doradcze i  informacyjne w  zakresie 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi komputerowe do ana-
lizy danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi technolo-
giczne w  zakresie komputerów, Usługi w  zakresie badań komputero-
wych, Usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, 
Usługi w zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek 
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zarządzanie projektami 
informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych 
[eDP], Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projekta-
mi w  zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie techniczne 
sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, Zdal-
ne administrowanie serwerem, Badania w zakresie projektowania kom-
puterów, Doradztwo w  zakresie projektowania stron internetowych, 
Doradztwo w  zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Do-
radztwo w projektowaniu stron internetowych, Opracowywanie i pro-
jektowanie cyfrowych nośników dźwięku i  obrazu, Opracowywanie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie, 
projektowanie i  aktualizacja stron głównych, Projektowanie graficzne 
w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie graficzne, Projekto-
wanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, 
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie gra-
fiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opra-
cowywanie sieci, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, 
Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projekto-
wanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicz-
nych, Projektowanie i opracowywanie baz danych, Projektowanie i pro-
jektowanie graficzne do  tworzenia stron WWW, Projektowanie 
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Pro-
jektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Projektowanie i wdraża-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie 
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie 
i  tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
komputerów, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Pro-
jektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, Projektowanie 
komputerowych baz danych, Projektowanie sieci komputerowych 
na  rzecz osób trzecich, Projektowanie specyfikacji komputerowych, 
Projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projek-
towanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multime-
dialnych, Projektowanie sprzętu do  przetwarzania i  dystrybucji treści 
multimedialnych, Projektowanie sprzętu do  konwertowania danych 
i  treści multimedialnych z  i  na  inne protokoły, Projektowanie sprzętu 
komputerowego, Projektowanie sprzętu komputerowego dla przemy-
słu wytwórczego, Projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji 
i dekompresji treści multimedialnych, Projektowanie stron domowych 
i  stron internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie 
stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron interneto-
wych w  celach reklamowych, Projektowanie systemów elektronicz-
nych, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów 
informatycznych związanych z finansami, Projektowanie systemów in-
formatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów 
komputerowych, Projektowanie systemów przetwarzania danych, Pro-
jektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, 
Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Two-
rzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-



24 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 33/2022

netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i projek-
towanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie 
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz 
osób trzecich, Tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci kom-
puterowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Tworzenie platform internetowych do handlu elektroniczne-
go, Tworzenie, projektowanie i  utrzymywanie stron internetowych, 
Tworzenie stron elektronicznych, Tworzenie stron głównych dla osób 
trzecich, Tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie 
stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych na  rzecz osób 
trzecich, Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie zapisanych elek-
tronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Udostępnia-
nie strony internetowej z  informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, 
Usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, 
Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, 
Usługi doradcze w  zakresie projektowania sprzętu komputerowego, 
Usługi graficzne, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych 
do przesyłania danych, Usługi projektowania graficznego wspomaga-
nego komputerowo, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usłu-
gi projektowania narzędzi do  przetwarzania danych, Usługi projekto-
wania narzędzi testowych do  przetwarzania danych, Usługi 
projektowania systemów przetwarzania danych, Usługi projektowania 
systemów komputerowych, Usługi projektowania technicznego wspo-
maganego komputerowo, Usługi projektowania w  odniesieniu 
do  sprzętu komputerowego, Usługi projektowania w  odniesieniu 
do  komputerów, Usługi projektowania w  odniesieniu do  systemów 
komputerowych, Usługi projektowania w zakresie procesorów danych, 
Usługi projektowania w  zakresie tworzenia sieci, Usługi projektowe 
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, Usługi w zakresie 
grafiki komputerowej, Usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania sprzętu kompute-
rowego, Usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputero-
wo, Usługi w  zakresie projektowania stron internetowych, Usługi 
w  zakresie projektowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu 
komputerowego, Usługi w  zakresie kopiowania i  konwersji danych, 
usługi kodowania danych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakre-
sie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Cyfrowe 
rozproszone magazynowanie, aktualizacja i  konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania kompute-
rowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja 
oprogramowania do  przetwarzania danych, aktualizacja oprogramo-
wania do  smartfonów, aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, Badania, opracowywanie, projektowanie i  ulepszanie oprogra-
mowania komputerowego, Badania związane z  opracowywaniem 
oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Badania związane z  opracowywaniem progra-
mów i  oprogramowania komputerowego, Doradztwo specjalistyczne 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne 
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, Doradz-
two w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja, aktualizacja i  utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Inter-
netu, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacje oprogramowania komputerowego, Konfi-
guracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja sieci kompu-
terowych za pomocą oprogramowania, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie, aktualizacja i  konserwacja syste-
mów oprogramowania komputerowego i baz danych, Opracowywanie 
i  aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie rozwiązań aplika-
cji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie sprzętu kompu-
terowego i  oprogramowania, Pisanie i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Pisanie na  zamówienie programów komputerowych, oprogra-

mowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisanie oprogramo-
wania komputerowego, Programowanie komputerów i projektowanie 
oprogramowania, Programowanie oprogramowania operacyjnego 
do sieci i serwerów komputerowych, Programowanie oprogramowania 
do opracowywania stron internetowych, Programowanie oprogramo-
wania do  platform internetowych, Programowanie oprogramowania 
do platform informacyjnych w Internecie, Programowanie oprogramo-
wania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów inter-
netowych, Programowanie oprogramowania do elektronicznego prze-
twarzania danych [eDP], Projektowanie, aktualizacja i  konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania w  dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania do-
stępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do  przetwarzania tekstów, Projektowanie i  opracowywanie oprogra-
mowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron in-
ternetowych, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
rzeczywistości wirtualnej, Projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania do zarządzania zapasami, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania sprzętowego, Projektowanie i  opracowywanie oprogra-
mowania do  pobierania danych, Projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do  przetwarzania obrazu, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie i roz-
wój oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, Projektowanie, konserwacja, wy-
najem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, 
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, Projektowanie, konserwacja i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogra-
mowania, Projektowanie, opracowywanie i  programowanie oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania do  prze-
twarzania obrazów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie oprogramowania do smartfonów, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego na zamówienie, Projektowanie oprogra-
mowania do  przetwarzania tekstu, Projektowanie oprogramowania 
komputerowych baz danych, Projektowanie, rysunek i tekst na zamó-
wienie do  oprogramowania komputerowego, Projektowanie sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, Projektowanie systemów oprogra-
mowania graficznego, Świadczenie usług informacyjnych, konsultacyj-
nych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, Two-
rzenie, utrzymywanie i  adaptacja oprogramowania komputerowego, 
Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie 
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Ulepszanie oprogra-
mowania komputerowego, Udzielanie informacji w dziedzinie opraco-
wywania oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji 
w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego 

(111) 353774 (220) 2021 12 09 (210) 537494
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 10
(732) KaTOWICKa agenCJa WyDaWnICZa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaW
(540) 

(591) szary, fioletowy, czerwony, żółty, niebieski, różowy, zielony, 
jasnobrązowy
(531) 26 11 09, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, Doręczanie gazet osobom 
trzecim, Dystrybucja materiałów reklamowych, takich jak druki, 
broszury, prospekty, edytorskie usługi w  zakresie reklamy, Rozpo-
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wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, Uaktualnianie materiału reklamowego, Reklamy 
korespondencyjne, edycja tekstów, Promocja i  sprzedaż dla osób 
trzecich, Tworzenie tekstów reklamowych, Przygotowywanie rekla-
my prasowej, Produkcja filmów reklamowych, Publikowanie sponso-
rowanych tekstów, Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych tek-
stów, Badanie opinii publicznej, Badania rynkowe, Obróbka tekstów, 
Zarządzanie działalnością wydawniczą i  poligraficzną, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Dostarczanie in-
formacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Impre-
sariat w działalności artystycznej, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi marketingowe, Usługi 
public relations, Usługi relacji z mediami, 38 agencje informacyjne, 
41 Doradztwo dotyczące usług wydawniczych, Publikowanie książek 
i  tekstów innych niż reklamowe, Publikacje elektroniczne i  interne-
towe, w tym książek i periodyków, Usługi w zakresie wykonywania 
fotoreportaży, Usługi wydawnicze, Wydawanie książek, Wydawanie 
gazet, Wydawanie czasopism i  pozostałych periodyków, Informa-
cja o  edukacji, Informacja o  imprezach rozrywkowych, Informacja 
o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Organizowanie i  prowadzenie warsztatów, koncertów, konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywko-
wych i  edukacyjnych, Organizowanie konkursów piękności, Tłuma-
czenia, Redagowanie tekstów, Usługi edytorskie, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk 

(111) 353775 (220) 2021 12 14 (210) 537683
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 10
(732) KODZIsZeWsKa BaRBaRa IZOglas, Orońsko (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOglas
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 6 Żaluzje metalowe międzyszybowe, 19 szyby zespolone 
i żaluzje niemetalowe 

(111) 353776 (220) 2021 12 07 (210) 537416
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) KaTOWICKa agenCJa WyDaWnICZa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W KaTOWICaCh eU
(540) 

(591) czarny, fioletowy, czerwony, żółty, niebieski, różowy, zielony, 
jasnobrązowy
(531) 29 01 15, 27 05 01, 26 04 09
(510), (511) 16 afisze, Plakaty, artykuły papiernicze, Bloczki do pisa-
nia, Bloki do  pisania, Broszury, Czasopisma, Periodyki, Drukowane 
publikacje, gazety, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Karty pocztowe, 
Katalogi, albumy, atlasy, Komiksy, artykuły piśmienne – koperty, 
Książeczki, Książki, Mapy, Materiały drukowane, naklejki adresowe, 
nalepki, notatniki, notesy, Papier do pisania, Plany, Drukowane roz-
kłady, Repertuary godzinowe, Ulotki, Zeszyty, Odbitki, Reproduk-
cje graficzne, Podręczniki, Foldery, Dzienniki, Zakładki do  książek, 
Krzyżówki, 35 Wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach 
komputerowych, Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, agencje reklamowe, Dystry-
bucja materiałów reklamowych, takich jak druki, broszury, prospekty, 
edytorskie usługi w zakresie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Uaktualnianie materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne, 

edycja tekstów, Promocja i  sprzedaż dla osób trzecich, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Przygotowywanie reklamy prasowej, Produk-
cja filmów reklamowych, Publikowanie sponsorowanych tekstów, 
Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych tekstów, Badanie opinii 
publicznej, Badania rynkowe, Obróbka tekstów, Zarządzanie działal-
nością wydawniczą i poligraficzną, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w  reklamie, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i  biznesowych, Impresariat w  działalności 
artystycznej, Usługi marketingowe, Usługi public relations, Usługi 
relacji z mediami, Promocja i  sprzedaż dla osób trzecich obejmują-
ca następujące towary: afisze, plakaty, artykuły papiernicze, bloczki 
do  pisania, bloki do  pisania, broszury, czasopisma, periodyki, dru-
kowane publikacje, gazety, kalendarze, kartki z  życzeniami, karty 
pocztowe, katalogi, albumy, atlasy, komiksy, artykuły piśmienne 
– koperty, książeczki, książki, mapy, materiały drukowane, naklejki 
adresowe, nalepki, notatniki, notesy, papier do  pisania, plany, dru-
kowane rozkłady, repertuary godzinowe, ulotki, zeszyty, odbitki, re-
produkcje graficzne, podręczniki, foldery, dzienniki, zakładki do ksią-
żek, krzyżówki, 38 Przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych 
za  pośrednictwem terminali komputerowych i  sieci internetowej, 
Internetowy serwis informacyjny, Usługi poczty elektronicznej, 
Przesyłanie informacji, Połączenie ze światową siecią komputerową 
za  pośrednictwem telekomunikacji, Przesyłanie informacji teksto-
wej i  obrazowej przy pomocy komputera, Telefonia komórkowa, 
Przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, Usługi te-
lefoniczne, Transmisja programów telewizyjnych, agencje informa-
cyjne, Ogłoszenia elektroniczne, 41 Doradztwo dotyczące usług wy-
dawniczych, Publikowanie książek i  tekstów innych niż reklamowe, 
Publikacje elektroniczne i internetowe, w tym książek i periodyków, 
Usługi w  zakresie wykonywania fotoreportaży, Usługi wydawnicze, 
Wydawanie książek, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism i po-
zostałych periodyków, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do  publikacji, Organizowanie i  prowadzenie warszta-
tów, koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów piękności, Tłumaczenia, Redagowanie tekstów, Usługi 
edytorskie, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mu-
zyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
widowisk, 42 Rejestracja domen internetowych, Tworzenie i  utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie 
stronami internetowymi, administrowanie sieciowymi stronami 
komputerowymi, Prace badawczo-rozwojowe, Odwzorowania  

(111) 353777 (220) 2021 12 15 (210) 537797
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) sOMBRIlla sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FORTene
(510), (511) 25 Buty sportowe, Bezrękawniki, spodnie, Blezery, Bluzy 
dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy sportowe, Bluzy z kaptu-
rem, Bojówki, Buty do  biegania, Chinosy, Kurtki, Dresy, Czapki (na-
krycia głowy), Kamizelki, Japonki, spodenki kąpielowe, Kominiarki, 
swetry, Koszulki polo, Koszulki typu rashguard, Kurtki, Płaszcze, 
skarpetki, szaliki, Dżinsy, Krótkie spodnie, Maski na twarz, Odzież co-
dzienna, Odzież do sztuk walki, Odzież męska, damska, Odzież spor-
towa, Odzież treningowa, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa 

(111) 353778 (220) 2021 12 03 (210) 537304
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) TRaMCO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wolskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRaMCO + 24
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 27 07 01, 29 01 12, 26 01 16, 24 13 22, 24 13 01
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(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do  higieny 
jamy ustnej, Środki perfumeryjne, Dezodoranty do  użytku osobi-
stego, Mydła dezynfekujące, Środki dezynfekujące do  użytku do-
mowego, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Płyny do  pielęgna-
cji włosów, Środki do  czyszczenia zębów, Wazelina kosmetyczna, 5 
Preparaty i  artykuły medyczne i  weterynaryjne, leki, leki dla ludzi, 
Produkty farmaceutyczne, higieniczne i sanitarne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Materiały opatrunkowe, Materiały sto-
matologiczne, Środki odkażające, Żywność dla niemowląt, Preparaty 
wspomagające leczenie preparaty farmaceutyczne, wata, podpaski, 
pieluchomajtki, sole do kąpieli, leki, szczepionki, surowice, preparaty 
witaminowe, preparaty odchudzające, zioła lecznicze, żywność die-
tetyczna do celów leczniczych, Chemiczne odczynniki do celów me-
dycznych i  weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do  celów farma-
ceutycznych i  medycznych, Chemiczno-farmaceutyczne preparaty, 
Chirurgiczne tkaniny, Chirurgiczne materiały opatrunkowe, Produkty 
weterynaryjne, Środki dezynfekujące do  użytku domowego, Płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], Mydła dezynfekujące, 10 aparatura 
do analizy do celów medycznych, aparaty do masażu, bandaże ela-
styczne, bandaże usztywniające ortopedyczne, kroplomierze do ce-
lów medycznych, aparatura i  instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne 
nici, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, aparatura diagnostycz-
na do celów medycznych, dializatory, fotele lekarskie i dentystyczne, 
urządzenia i przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, igły do ce-
lów medycznych, inhalatory, kule inwalidzkie, lampy do  celów lecz-
niczych, pojemniki do  podawania leków, aparaty do  masażu, maski 
anestezjologiczne, maski stosowane przez personel medyczny, me-
ble specjalne do celów medycznych, aparaty i instrumenty, przybor-
niki na instrumenty medyczne, nakolanniki ortopedyczne, narzędzia 
do nacinania do celów chirurgicznych, nosze, noże chirurgiczne, obu-
wie ortopedyczne, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, 
stoły operacyjne, aparaty ortodoncyjne, artykuły ortopedyczne, pasy 
brzuszne, pasy do  celów leczniczych, pasy ortopedyczne, aparaty 
do pomiaru tętniczego krwi, pompy do celów medycznych, protezy, 
przyborniki lekarskie, przyborniki na instrumenty medyczne, przyrzą-
dy do  przemieszczania inwalidów, aparaty do  reanimacji, rękawice 
do  celów medycznych, smoczki, strzykawki do  celów medycznych, 
sztuczne szczęki, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termometry 
do celów medycznych, wiertła dentystyczne, wkładki ortopedyczne, 
igły do zszywania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej leków, 
materiałów medycznych, artykułów kosmetycznych i  toaletowych, 
artykułów medycznych i  ortopedycznych, preparatów i  artykułów 
medycznych i weterynaryjnych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
artykułów pozwalające nabywcy oglądać i kupować w hurtowniach, 
aptekach, zielarniach, sklepach z  materiałami medycznymi i  orto-
pedycznymi, kosmetykami i  artykułami toaletowymi w  sklepach 
stacjonarnych i  przez internet, Usługi zaopatrzenia (zakup dla osób 
trzecich) w  leki, materiały medyczne i higieniczne, Reklama, marke-
ting, zarządzanie działalności gospodarczej, Informacja handlowa, 39 
Dystrybucja leków, materiałów i artykułów medycznych, materiałów 
i  artykułów ortopedycznych, ziół, kosmetyków i  artykułów toaleto-
wych, transportowanie towarów, składowanie towarów, magazyno-
wanie towarów, usługi pakowania towarów, transport, pakowanie 
i  składanie towarów, 41 Organizowanie i  prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych 

(111) 353779 (220) 2021 12 01 (210) 537201
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 17
(732) ZIelOna eneRgIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraśnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIelOna eneRgIa
(540) 

(591) zielony, żółty, czarny
(531) 26 01 10, 26 02 07, 27 05 01, 26 11 06, 26 11 09, 26 11 10, 29 01 13

(510), (511) 37 Instalacja odgromników, Instalacja urządzeń klima-
tyzacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja urzą-
dzeń elektrycznych, Instalacja sprzętu komunikacyjnego, Instalacja 
systemów oprzyrządowania, Instalacja uziemienia elektrycznego, 
Usługi instalacji maszyn, Renowacja instalacji elektrycznych, Instala-
cja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, 
Instalacja materiałów izolacyjnych, Odnawianie instalacji klimaty-
zacyjnych, Usługi instalacji dachów, Instalacja pokryć dachowych, 
Instalowanie powłok ognioodpornych, Instalowanie generatorów 
prądu, Instalowanie wyposażenia budynków, Montaż instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
Instalacja urządzeń do  chodzenia, Instalacja systemów ogrzewania 
słonecznego, Instalacja systemów ochrony środowiska, Instalacja 
systemów energii wodnej, Instalacja systemów energii wiatrowej, 
Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja prze-
mysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aktywnej ochrony 
przeciwpożarowej, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszą-
cego, Instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Instalacja 
prefabrykowanych elementów budowlanych, Budowa użytkowych 
instalacji słonecznych, Instalacja systemów inżynierii środowiska, 
Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie 
oszklonych konstrukcji budowlanych, Instalowanie domowych urzą-
dzeń zabezpieczających, Instalacja, konserwacja i  naprawa maszyn, 
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja i na-
prawy instalacji grzewczej, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Instalacja urządzeń 
do  oszczędzania energii, Modernizacja instalacji do  wentylacji bu-
dynków, Modernizacja instalacji do  klimatyzacji budynków, Moder-
nizacja instalacji do ogrzewania budynków, Instalacja ogniw i modu-
łów fotowoltaicznych, Budowa instalacji wykorzystujących energię 
geotermiczną, Konserwacja i  naprawa instalacji bezpieczeństwa, 
Budowa instalacji do ogrzewania geotermicznego, Konserwacja i na-
prawa instalacji geotermicznych, Instalacja systemów ochrony przed 
piorunami, Montaż instalacji na placach budowy, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Instalacja urządzeń do  wytwarzania energii, 
Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyj-
nych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi 
wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Montaż i konserwacja 
instalacji ogrzewania słonecznego, Instalacja, naprawa i konserwacja 
urządzeń skraplających, naprawa instalacji do zaopatrzenia w ener-
gię, Instalacja osprzętu i  wyposażenia w  budynkach, Instalacja sys-
temów do  zbierania wody deszczowej, Instalacja systemów do  od-
prowadzania wody deszczowej, Instalacja urządzeń do kompensacji 
mocy biernej, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotech-
nicznych, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, 
Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Budowa komu-
nalnych instalacji do  ogrzewania geotermicznego, Usługi doradcze 
w  zakresie instalacji elektrowni, Instalacja, naprawa i  konserwacja 
podgrzewaczy powietrza, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
do nadawania, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i sys-
temów elektroenergetycznych, Renowacja, naprawa i  konserwacja 
przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji 
gazowych i elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z insta-
lacją urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji do wy-
twarzania energii, Usługi doradcze związane z  instalacją urządzeń 
oświetleniowych, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Usługi dorad-
cze związane z  instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Konserwacja 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Instalacja rusztowa bu-
dowlanych platform roboczych i budowlanych, Usługi informacyjne 
związane z instalacją systemów zabezpieczających, naprawa instala-
cji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Usługi doradcze związane 
z  instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Instalacja sprzętu i ka-
bli do dostępu do internetu, Modernizacja instalacji do ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji budynków, Konserwacja, naprawa i odnowa 
urządzeń instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja i naprawa instala-
cji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Usługi doradcze zwią-
zane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chodzenia, Konserwacja, 
serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Instala-
cja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w bu-
dynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasi-
lanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Zakładanie 
instalacji geotermicznych, Zakładanie instalacji geotermicznych 
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(111) 353780 (220) 2021 12 20 (210) 537908
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 24
(732) ZIeMBICKa BeaTa, szczecin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eFeKTyWne nIeRUChOMOŚCI efekt 100%
(540) 

(591) granatowy, złoty, biały
(531) 07 01 08, 07 01 24, 25 01 01, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 13
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa 
w  handlu nieruchomościami, Doradztwo w  sprawach ubezpieczenio-
wych dotyczące pożarów, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Doradztwo w  zakresie długów, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Inwe-
stycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Opracowywanie kosztorysów 
do celów wyceny kosztów, Organizowanie finansowania projektów bu-
dowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organi-
zowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie 
inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług w zakresie fi-
nansowania i ubezpieczenia, Organizowanie wynajmu mieszkań, Orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszów, Pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, szacowanie kosztów naprawy [wycena 
finansowa], Wycena nieruchomości [finansowa], Wycena finansowa ma-
jątku osobistego i  nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
biur do coworkingu, Wynajem lokali na cele biurowe, Wynajem mieszkań 
i pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem 
mieszkań, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomości [wy-
cena], Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi w zakresie nierucho-
mości związane z  zarządzaniem inwestycjami w  majątek nieruchomy, 
Finansowe zarządzanie projektami z  dziedziny nieruchomości, Udziela-
nie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, Usługi ubez-
pieczeniowe związane z  udzielaniem kredytu, Usługi w  zakresie oceny 
zdolności kredytowej, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości miesz-
kaniowe, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie 
konsorcjalne nieruchomości, nabywanie nieruchomości na  rzecz osób 
trzecich, Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Organiza-
cja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nie-
ruchomości, Timesharing nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finan-
sowych w  nieruchomościach, Planowanie inwestycji w  nieruchomości, 
Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Usługi badawcze 
dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi bankowości inwestycyjnej 
w  zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji o  nieruchomościach, 
dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieru-
chomości, Udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń 
na nieruchomościach, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korpo-
racyjnych, 41 Doradztwo w  zakresie szkolenia i  doskonalenia zawodo-
wego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo zawo-
dowe, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), 
Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe i  coaching, 
Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowe-
go (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Fotografia, Fotografia lotnicza, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do  publikacji elektronicznej, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing], Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Kursy korespondencyjne 

dotyczące dbania o  dom, Kursy korespondencyjne dotyczące inwesto-
wania, Kursy korespondencyjne, nauka na  odległość, Usługi edukacji 
w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, Kursy 
korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, Organizowanie i pro-
wadzenie ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i pro-
wadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie 
zajęć, Organizowanie i  prowadzenie kursów w  szkołach dziennych dla 
dorosłych, Organizowanie i  prowadzenie wykładów w  celach eduka-
cyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie konferencji, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygoto-
wywanie, organizowanie i  prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze i informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
kongresów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism w postaci elektronicz-
nej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również w  formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie druko-
wanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, 
Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie ksią-
żek, czasopism, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, 
Publikowanie książek i  recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, 
Publikowanie książek, magazynów, almanachów i  czasopism, Publiko-
wanie literatury instruktażowej, Publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Pu-
blikowanie multimedialne książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie podręczników, Publikowanie podręcz-
ników szkoleniowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szko-
leniowych, Publikowanie recenzji, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikowanie 
tekstów w postaci płyt CD-ROM, Usługi konsultacyjne związane z publi-
kowaniem tekstów pisanych, Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów 
pisanych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi edukacyjne i szko-
leniowe związane z  zarządzaniem majątkiem nieruchomym, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne 

(111) 353781 (220) 2021 12 16 (210) 537799
(151) 2022 05 20 (441) 2022 01 24
(732) MIKUlsKI PaWeł BUDOM-MaRKeT PlUs, Wysogotowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZZyDOOR
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny, ciemnobrązowy, 
ciemnopomarańczowy, brązowy, ciemnoróżowy, pomarańczowy, 
szary, zielony
(531) 03 01 08, 26 01 15, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Metalowe drzwi izolujące, 19 Drzwi 
niemetalowe, Drzwi drewniane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i de-
talicznej, w  tym za  pośrednictwem sieci Internet, następujących 
towarów: drzwi, drzwi metalowe, metalowe drzwi izolujące, drzwi 
niemetalowe, drzwi drewniane, 37 Montaż drzwi 
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(111) 353782 (220) 2021 12 15 (210) 537742
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) łOJeK KRZysZTOF, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZesTlaB
(540) 

(531) 26 02 01, 27 05 01
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, cia-
ła, stóp, dłoni i paznokci, szampony do włosów, odżywki do włosów, 
preparaty do  pielęgnacji włosów, lakiery do  paznokci, lakiery i  od-
żywki do paznokci, rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelin-
gi, preparaty natłuszczające skórę twarzy, ciała, stóp i dłoni, prepa-
raty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry twarzy, ciała, stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, 
preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, 
olejki kosmetyczne, 5 Preparaty witaminowe, substancje dietetycz-
ne do  celów leczniczych, suplementy diety do  celów leczniczych, 
suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów 
i  paznokci oraz do  ich  pielęgnacji, witaminowe suplementy diety, 
suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety 
składające się z minerałów do celów spożywczych, preparaty farma-
ceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, produkty 
i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i ciała do celów leczniczych, 
płyny do  twarzy i  do  ciała do  celów leczniczych, żele do  twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci lecz-
niczych kremów, emulsji, żeli, oliwek, balsamów 

(111) 353783 (220) 2021 12 16 (210) 537786
(151) 2022 05 24 (441) 2022 01 24
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO hanDlOWO 
UsłUgOWe sPeCJał sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sWeeT DelIse
(540) 

(591) biały, jasnoczerwony, ciemnoczerwony
(531) 26 11 03, 25 07 01, 25 07 21, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 30 Biszkopty, Ciasta, Ciastka, Ciastka czekoladowe, herbat-
niki, herbatniki oblane czekoladą, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Kru-
che ciastka (herbatniki), Kruche ciastka maślane częściowo oblane cze-
koladą, Podłużne biszkopty [ciastka], Piernik, Pierniczki, Rurki waflowe 
[ciastka], Wafelki, Wafle czekoladowe, Wyroby piekarnicze zawierające 
kremy, Batoniki, Batony czekoladowe, Cukierki (nielecznicze-), Czeko-
lada mleczna, Czekoladki z nadzieniem, Drażetki [niemedyczne wyro-
by cukiernicze], Dropsy owocowe [słodycze], guma balonowa, guma 
do żucia, Karmelki [cukierki], landrynki, lizaki, słodycze [cukierki], Wy-
roby cukiernicze, Wyroby cukiernicze z czekolady 

(111) 353784 (220) 2021 12 16 (210) 537787
(151) 2022 05 24 (441) 2022 01 24
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO  
PRODUKCyJnO hanDlOWO UsłUgOWe sPeCJał  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sZlaCheCKIe
(540) 

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 25 01 01, 26 04 02, 24 09 02, 24 09 03, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 32 Piwo, Piwa smakowe, 33 alkohole wysokoprocentowe 
[napoje], napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), Wódka, 34 Papie-
rosy, Papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, 
Tytoń, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Tytoń 
do  papierosów, aromaty do  tytoniu, Pudełka na  papierosy, Pojem-
niczki na tytoń, Zapałki 

(111) 353785 (220) 2021 12 16 (210) 537802
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 24
(732) n V  nUTRICIa, Zoetermeer (nl)
(540) (znak słowny)
(540) nUTRICIa nUTRIDRInK
(510), (511) 5 Żywność do specjalnych zastosowań medycznych, sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, Żywność dla dzieci, niemow-
ląt i  chorych, Żywność dla dzieci ze  specjalnymi potrzebami żywie-
niowymi, Mleko dla dzieci i  niemowląt, Odżywcze suplementy diety 
do  celów leczniczych, niemleczne i  na  bazie roślin mleka dla dzieci 
i  niemowląt, mianowicie mleka otrzymywane z  roślin, warzyw, zbóż, 
ziaren, orzechów, nasion, roślin strączkowych i owoców, Produkty od-
żywcze do zastosowań medycznych, Produkty zbożowe dla niemow-
ląt, Preparaty witaminowe, Żywność dietetyczna dla kobiet ciężarnych, 
kobiet z laktacją i karmiących piersią, Mleko dietetyczne dla kobiet cię-
żarnych, kobiet z laktacją i karmiących piersią, suplementy odżywcze, 
Żywność dietetyczna do celów medycznych, Błonnik pokarmowy 

(111) 353786 (220) 2021 12 17 (210) 537843
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) CaReFleeT sPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CaReFleeT
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej samochodów 
osobowych, ciężarowych i dostawczych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie aukcji, Usługi sprzedaży online pojazdów za  pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych (w  tym telefonów komórkowych), sieci 
teleinformatycznych i  komputerowych sieci komunikacyjnych typu 
Internet i  Intranet poprzez strony elektroniczne, Zarządzanie flotą 
pojazdów [dla osób trzecich], Informacje i  doradztwo handlowe dla 
zarządców flot samochodowych i  kierowców, Doradztwo w  zakresie 
organizowania floty samochodowej i  zarządzania administracyjnego, 
handlowego i księgowego flotą samochodową, Usługi porównywania 
cen w  dziedzinie zarządzania flotą samochodową, Prognozy gospo-
darcze, analiza kosztów własnych w dziedzinie zarządzania flotą samo-
chodową, analizy i raporty statystyczne, 36 leasing finansowy, leasing 
operacyjny, Finansowanie leasingu pojazdów, Usługi ubezpieczeniowe 
związane z  pojazdami mechanicznymi, Finansowe usługi dotyczące 
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, gwarancje, ekspertyzy i oce-
ny ubezpieczeniowe, Wycena finansowa kosztów naprawy pojazdów, 
sporządzanie raportów finansowych, Doradztwo finansowe i ubezpie-
czeniowe, 37 Obsługa, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
Mycie pojazdów, 38 Usługi w zakresie przesyłania, zdalnego przekazy-
wania i pobierania informacji i danych związanych z lokalizacją geogra-
ficzną, pozycjonowaniem pojazdów, śledzeniem pojazdów, zużyciem 
i  przebiegiem pojazdów, oceną prowadzenia pojazdu i  zachowania 
kierowców, wykroczeniami drogowymi, czasem prowadzenia pojazdu, 
Usługi w  zakresie przesyłania, zdalnego przekazywania i  pobierania 
informacji i  danych związanych z  zarządzaniem flotą samochodową, 
zarządzaniem paliwem i  wypożyczaniem pojazdów, 39 Wynajem sa-
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mochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, Usługi agencji rezer-
wującej wynajem samochodów, Informacje w dziedzinie wypożycza-
nia pojazdów, Zarządzanie mobilnością w zakresie transportu, Usługi 
globalnego systemu nawigacyjnego, Śledzenie pojazdów pasażerskich 
za pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (in-
formacja o transporcie), Usługi planowania tras, Określanie trasy pojaz-
dów za  pomocą komputera w  sieciach danych, Usługi transportowe, 
Usługi doradcze związane z transportem, Usługi informacyjne związa-
ne z transportem, Usługi informacyjne związane z metodami transpor-
tu, logistyka transportu, Parkowanie samochodów, Rezerwacja miejsc 
parkingowych, 42 Informacje i  doradztwo w  zakresie oszczędzania 
energii w  dziedzinie motoryzacji, Informacje i  doradztwo w  zakresie 
kontroli technicznej pojazdów, Informacje, badania i doradztwo w za-
kresie ochrony środowiska i długotrwałego rozwoju w dziedzinie mo-
toryzacji, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania 
raportów, Monitoring techniczny samochodów 

(111) 353787 (220) 2022 01 14 (210) 538727
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 07
(732) enVIO gROUP POlanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eRC
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 02
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów transportowych 
marki premium, Usługi transportowe, Wynajem pojazdów transpor-
towych marki premium na umowę 

(111) 353788 (220) 2022 01 14 (210) 538730
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 07
(732) enVIO gROUP POlanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eRC
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 02
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów transportowych 
marki premium, Usługi transportowe, Wynajem pojazdów transpor-
towych marki premium na umowę 

(111) 353789 (220) 2022 01 27 (210) 539172
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) enVIO gROUP POlanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eRC
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów transportowych 
marki premium, Usługi transportowe, Wynajem pojazdów transpor-
towych marki premium na umowę 

(111) 353790 (220) 2022 01 27 (210) 539173
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) enVIO gROUP POlanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) envio Rental Car  Comfort closer to you 
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów transportowych 
marki premium, Usługi transportowe, Wynajem pojazdów transpor-
towych marki premium na umowę 

(111) 353791 (220) 2021 12 15 (210) 537767
(151) 2022 05 20 (441) 2022 01 24
(732) ManUFaKTURa WÓDKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, łosice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WyKOnany MeTODaMI RZeMIeŚlnICZyMI ManUFaKTURa 
WÓDKI PRODUKT POlsKI saMOgOn z ManUFaKTURy DesTylaTy 
Z  MIeDZIanegO aleMBIKa leŻaKOWane W  DĘBOWyCh 
BeCZKaCh PO MIODZIe PITnyM WyRÓB PReMIUM
(540) 

(591) zielony, biały, czerwony, azary
(531) 05 07 02, 05 07 13, 05 07 14, 26 01 01, 26 01 16, 26 01 17, 
26 01 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 33 Wódki, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, alko-
hole wysokoprocentowe, destylaty, okowity, likiery 

(111) 353792 (220) 2021 12 16 (210) 537780
(151) 2022 05 24 (441) 2022 01 24
(732) ZaKłaD PRODUKCyJnO-hanDlOWy aRgO sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łańcut (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sOUR MaDness
(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzy dresowe, Czapki z  daszkiem, 
Koszulki polo, Koszulki z  nadrukami, nakrycia głowy, Podkoszulki, 
T-shirty z krótkim rękawem, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Reklama 
i marketing, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych 

(111) 353793 (220) 2018 07 26 (210) 488672
(151) 2021 10 12 (441) 2018 09 17
(732) ROgeR PUBlIshIng WÓJCICCy sPÓłKa JaWna,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 02 09 01
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(510), (511) 3 kosmetyki, 9 książki elektroniczne do  pobrania, ma-
teriały edukacyjne do  pobrania, 16 książki, drukowane materiały 
edukacyjne, segregatory, w  tym edukacyjne, 18 torby, plecaki, 25 
ubrania codzienne, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za  pośrednictwem bloga, sprzedaż oraz sprzedaż on-line ksią-
żek, drukowanych materiałów edukacyjnych, segregatorów w  tym 
edukacyjnych, ubrań, pieluch z tetry, toreb, plecaków, kosmetyków, 
kubków, breloków, magnesów ozdobnych, 41 wydawanie książek, 
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowa-
nie on-line, nauczanie, kształcenie, rozrywka 

(111) 353794 (220) 2021 12 15 (210) 537763
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) ManUFaKTURa WÓDKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, łosice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WyKOnana MeTODaMI RZeMIeŚlnICZyMI ManUFaKTURa 
WÓDKI PRODUKT POlsKI MIODÓWKa z  ManUFaKTURy 
WyseleKCJOnOWany ZesTaW POlsKICh MIODÓW naJWyŻsZeJ 
JaKOŚCI WyRÓB PReMIUM
(540) 

(591) żółty, biały, czerwony, szary
(531) 26 01 16, 26 01 18, 26 04 18, 11 01 09, 05 07 02, 11 03 18, 
27 05 01, 27 07 01, 29 01 14
(510), (511) 33 Wódki, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, alko-
hole wysokoprocentowe, destylaty, okowity, likiery 

(111) 353795 (220) 2021 12 15 (210) 537828
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) Pgs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sensito
(540) 

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 11 02
(510), (511) 3 Chusteczki nawilżane do  celów higienicznych i  ko-
smetycznych, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi do celów 
kosmetycznych, Chusteczki nasączane preparatami czyszczącymi, 
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, bawełniane płat-
ki kosmetyczne, Patyczki z  watą do  celów kosmetycznych, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Chusteczki 
nawilżane do  celów higienicznych i  kosmetycznych, Chusteczki na-
sączane preparatami czyszczącymi, Chusteczki oczyszczające do hi-
gieny intymnej dla kobiet, nasączone chusteczki do demakijażu, na-
sączone chusteczki do użytku kosmetycznego, 5 Podpaski, Wkładki 
higieniczne, Tampony, Intymne preparaty nawilżające, Środki do hi-

gieny intymnej dla kobiet, 16 Chusteczki celulozowe do celów kosme-
tycznych, Chusteczki higieniczne, Chusteczki papierowe do demaki-
jażu, Chusteczki toaletowe, Papier toaletowy, Ręczniki papierowe 

(111) 353796 (220) 2021 12 16 (210) 537852
(151) 2022 05 09 (441) 2022 01 17
(732) nIeWĘgłOWsKI JaCeK, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gOOD lUCK
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Prowadzenie zajęć fitness, sport 
(wypożyczanie sprzętu-) [z  wyjątkiem pojazdów], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], 
Usługi trenerskie, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], Prowadzenie siłowni i klubów fitness, 44 Usługi saun, Masaż 

(111) 353797 (220) 2021 12 17 (210) 537903
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 17
(732) MIasTO sTOłeCZne WaRsZaWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielony Fundusz dla Warszawy
(540) 

(591) żółty, kremowy, czarny
(531) 05 03 11, 26 01 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Reklama, 36 Inwestycje finansowe, Inwestycje kapita-
łowe 

(111) 353798 (220) 2021 12 21 (210) 537990
(151) 2022 05 24 (441) 2022 01 24
(732) KOJZaReK MaTeUsZ DynaMIC, Piasek (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DynaMIC
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26 03 12, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 naprawa karoserii samochodowych, naprawa samo-
chodów na drodze, Obsługa i naprawa samochodów, Wulkanizacja 
opon samochodowych [naprawa], Konserwacja lub naprawa pojaz-
dów samochodowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją samochodów, naprawa i  wykańczanie karoserii 
samochodowej dla osób trzecich, Kontrola samochodów i  ich  czę-
ści przed konserwacją i  naprawą, Konserwacja, serwis i  naprawa 
pojazdów, naprawa pojazdów w  ramach usług pomocy drogowej, 
39 Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, 
Wypożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, Wynajem samochodów, Wynajem 
samochodów ciężarowych, Wynajem samochodów elektrycznych, 
Wynajem przyczep do przewozu samochodów, Usługi agencji rezer-
wującej wynajem samochodów, Wypożyczanie przyczep samocho-
dowych, Wypożyczanie samochodów, Wypożyczanie samochodów 
z  częścią mieszkalną, Wypożyczanie samochodowych bagażników 
dachowych, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samochodów oso-
bowych i ciężarówek 

(111) 353799 (220) 2021 12 27 (210) 538136
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) TeleWIZJa POlsaT  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlsaT BOXIng nIghT
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy komputerowe łado-
walne, Programy komputerowe nagrane, Programy do gier kompute-
rowych, nagrania magnetyczne, cyfrowe i multimedialne, Odbiorniki 
radiowe i telewizyjne, Oprogramowanie komputerowe nagrane, Opro-
gramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowa-
nie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie, w tym umożliwia-
jące za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem 
sieci dostęp do i pobieranie różnych usług i aplikacji, Mobilne aplikacje, 
aplikacje mobilne i internetowe, Publikacje elektroniczne, 16 Materiały 
piśmienne zawarte w  tej klasie, Wyroby z  papieru i  kartony zawarte 
w tej klasie, Czasopisma, Książki, Periodyki, afisze, albumy, atlasy, al-
manachy, Blankiety, Foldery, Broszury, Prospekty, Druki, Formularze, 
Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Plakaty, naklejki, nalepki, Obwoluty, 
Publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 
publikacje edukacyjne, Rysunki, Karty okolicznościowe, Bilety, Kupony 
papierowe, Materiały instruktażowe i do nauczania (inne niż urządze-
nia), 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Prowadzenie 
reklamy, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata sportu, Usługi 
agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, Zarządzanie 
w  działalności handlowej, Usługi menadżerskie dla sportowców, Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Zapewnianie rankingów użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe 
na  rzecz zawodowych sportowców, administrowanie w  działalności 
handlowej, Prace biurowe, Doradztwo w zakresie organizowania, pro-
wadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Usługi marketingo-
we, Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie informacji handlowej, Tele-
foniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, Usługi 
w zakresie prowadzenia centrum informacyjnego, Usługi reklamowe, 
Produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklamy pra-
sowe, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, Wynajmowanie miejsc na  umieszczenie 
ogłoszeń lub reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Uaktual-
nianie materiałów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Telefoniczne udzielanie informacji, Doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania 
holdingami, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Po-
zyskiwanie informacji o  działalności gospodarczej, Usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi związane z organizacją targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Pokazy towarów, Rozpowszechnianie próbek, Badanie rynku i  opinii 
społecznej, Pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Wy-
szukiwanie w  komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Usługi promowania i udostępniania aplikacji mobilnych 
i  internetowych, włączając promowanie i  udostępnianie aplikacji 
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, Usłu-
gi w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów takich jak: 
odzież, artykuły sportowe, napoje, artykuły elektroniczne, wyroby pa-
piernicze, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i  inne nośniki nagrań 
cyfrowych pozwalające nabywcy wygodnie je  oglądać i  kupować 
w  dobrych warunkach, sprzedaż detaliczna i  hurtowa przenośnych 
urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż detalicz-
na i hurtowa artykułów radiowo telewizyjnych, odzieży, artykułów i ak-
cesoriów sportowych, napoi, artykułów elektronicznych, wyrobów 
papierniczych, oprogramowania komputerowego, magnetycznych 

nośników danych, nagranych dysków, płyt kompaktowych, DVD i  in-
nych nośników nagrań cyfrowych, Usług świadczone w systemie on-
-line w zakresie kupna i sprzedaży, sprzedaż detaliczna bezpośrednia 
prowadzona poza siecią sklepową, Działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą, Usługi komisu sprzętu elektronicznego, Oprogramowa-
nia komputerowego, artykułów radiotelewizyjnych, Obsługa klientów 
przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, internetu, intra-
netu, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych zwią-
zanych z i wydarzeniami sportowymi, Usługi rozwoju w zakresie kre-
atywnego planowania marketingowego, Usługi marketingowe 
w dziedzinie sportu, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi 
marketingowe i promocyjne związane z imprezami sportowymi, Usłu-
gi merchandisingu, Przygotowywanie materiałów promocyjnych 
i merchandisingowych dla osób trzecich, 38 Usługi telekomunikacyj-
ne, Rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych i  cyfrowych pro-
gramów telewizyjnych, telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Transmisja programów 
radiowych, Usługi transmisji programów telewizyjnych i  radiowych, 
Zbieranie i  przesyłanie informacji, nadawanie programów telewizyj-
nych i  radiowych, nadawanie i  transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakre-
sie radiofonii, łączność przez terminale komputerowe, Usługi w zakre-
sie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, Usługi połączenia 
i  trasy połączeń dla telekomunikacji, Działalność centrów telefonicz-
nych (call center), Telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, 
Połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem tele-
komunikacji, Usługi świadczone przez operatora telefonii komórkowej 
w  zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej, Świadczenie 
usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego 
i cyfrowego, Świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji tek-
stowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycz-
nych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 
Przekaz satelitarny, nadawanie i dostarczanie treści multimedialnych, 
audio i wideo w celach informacyjnych lub rozrywkowych, Transmisja 
strumieniowa telewizji przez Internet, Transmisja strumieniowa mate-
riałów audio i  wideo w  Internecie, Przesyłanie wiadomości, danych, 
dźwięku i  obrazu za  pomocą przekazu satelitarnego, Świadczenie 
usług przekazywania poczty elektronicznej za  pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, Wypożyczanie apara-
tury do  przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń służących 
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogo-
wej, cyfrowej oraz satelitarnej, Wypożyczanie modemów, symilogra-
fów, telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, Udostępnianie stron 
internetowych za  pośrednictwem sieci telefonii komórkowej bezpo-
średnio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, Informacja o teleko-
munikacji, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Obsługa telekonferencji, 
Usługa zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub innych 
środków łączności elektronicznej, Transmisja telewizji kablowych, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja wideo na żądanie, 41 Usługi 
w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, Organizowanie, przygoto-
wywanie i prowadzenie walk bokserskich, Rozrywka w postaci zawo-
dów bokserskich, Udzielanie informacji na  temat wyników meczów 
bokserskich, Usługi w zakresie działalności kulturalnej, Obsługa i udo-
stępnianie w stronie www on-line gier komputerowych, Usługi związa-
ne z organizacją koncertów i imprez, Organizowanie wystaw w celach 
szkoleniowych i edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach roz-
rywkowych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizo-
wanie rozrywki internetowej, Organizowanie imprez rozrywkowych, 
Informacje o  imprezach internetowych, Informacja o  imprezach roz-
rywkowych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, Organizo-
wanie i obsługa konferencji, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Organizowanie loterii, Usługi wydawnicze, Publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe, Obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line, Produkcja filmowa, Telewizyjna i wideo, studia filmowe, 
Usługi studia nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo, Montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, Montaż taśm wideo, Telewizyj-
ne i radiowe programy rozrywkowe, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
filmów, nagrań wideo i  nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Wypożyczanie aparatów radiowych i  telewizyjnych, 
Wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, Wypożycza-
nie filmów kinematograficznych, Wypożyczanie filmów dla kin, Wypo-
życzanie taśm wideo, Wypożyczanie odbiorników radiowych i telewi-
zyjnych, Wypożyczanie sprzętu audio, najem i  wypożyczanie 
dekoderów i odbiorników programów zakodowanych, Usługi obrazów 
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cyfrowych, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i  rozrywki 
multimedialnej, Usługi rozrywkowe w  postaci programów telewizyj-
nych, Usługi rozrywkowe dostarczane przez internet, Organizowanie 
zawodów e-sportowych, Usługi w zakresie e-sportu, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Orga-
nizowanie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych, Chrono-
metraż imprez sportowych, Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi trenerskie, Wy-
najem obiektów sportowych, Usługi w  zakresie produkcji widowisk 
na  żywo, Widowiska sportowe, Planowanie, organizacja i  produkcja 
widowisk, Usługi i szkolenia sportowe, Organizowanie zawodów spor-
towych, Organizowanie zajęć sportowych i  imprez sportowych, Pro-
dukcja imprez i  konkursów sportowych, edukacja, rozrywka i  sport, 
Usługi sportowe, Usługi doradcze w  zakresie organizowania imprez 
sportowych, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe 

(111) 353800 (220) 2021 12 27 (210) 538138
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) TeleWIZJa POlsaT  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POlsaT BOXIng PROMOTIOns
(540) 

(591) biały, khaki
(531) 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy komputerowe łado-
walne, Programy komputerowe nagrane, Programy do gier komputero-
wych, nagrania magnetyczne, cyfrowe i multimedialne, Odbiorniki ra-
diowe i  telewizyjne, Oprogramowanie komputerowe nagrane, 
Oprogramowanie, włączając oprogramowanie do  gier oraz oprogra-
mowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie, w tym umoż-
liwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednic-
twem sieci dostęp do  i  pobieranie różnych usług i  aplikacji, Mobilne 
aplikacje, aplikacje mobilne i internetowe, Publikacje elektroniczne, 16 
Materiały piśmienne zawarte w tej klasie, Wyroby z papieru i kartony 
zawarte w  tej klasie, Czasopisma, Książki, Periodyki, afisze, albumy, 
atlasy, almanachy, Blankiety, Foldery, Broszury, Prospekty, Druki, For-
mularze, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Plakaty, naklejki, nalepki, 
Obwoluty, Publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje 
reklamowe, publikacje edukacyjne, Rysunki, Karty okolicznościowe, Bi-
lety, Kupony papierowe, Materiały instruktażowe i do nauczania (inne 
niż urządzenia), 35 Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 
Prowadzenie reklamy, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata 
sportu, Usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata spor-
tu, Zarządzanie w  działalności handlowej, Usługi menadżerskie dla 
sportowców, Poszukiwania w zakresie patronatu, Zapewnianie rankin-
gów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządza-
nie biznesowe na  rzecz zawodowych sportowców, administrowanie 
w działalności handlowej, Prace biurowe, Doradztwo w zakresie organi-
zowania, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Usługi 
marketingowe, Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie informacji han-
dlowej, Telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonen-
tów, Usługi w  zakresie prowadzenia centrum informacyjnego, Usługi 
reklamowe, Produkcja i  rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Reklamy prasowe, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie miejsc na umieszcze-
nie ogłoszeń lub reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Telefoniczne udzielanie informacji, Doradztwo w  zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania 
holdingami, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Pozy-

skiwanie informacji o działalności gospodarczej, Usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi związane z  organizacją targów i  wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Pokazy towarów, Rozpowszechnianie próbek, Badanie rynku i  opinii 
społecznej, Pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Wyszu-
kiwanie w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Usługi promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i inter-
netowych, włączając promowanie i udostępnianie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, Usługi w zakresie 
zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów takich jak: odzież, artykuły 
sportowe, napoje, artykuły elektroniczne, wyroby papiernicze, oprogra-
mowanie komputerowe, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprze-
daż detaliczna i  hurtowa przenośnych urządzeń elektronicznych oraz 
akcesoriów do nich, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów radiowo-
-telewizyjnych, odzieży, artykułów i akcesoriów sportowych, napoi, arty-
kułów elektronicznych, wyrobów papierniczych, oprogramowania 
komputerowego, magnetycznych nośników danych, nagranych dys-
ków, płyt kompaktowych, DVD i  innych nośników nagrań cyfrowych, 
Usług świadczone w  systemie on-line w  zakresie kupna i  sprzedaży, 
sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą, Usługi komisu sprzętu 
elektronicznego, Oprogramowania komputerowego, artykułów radio-
telewizyjnych, Obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, 
komputerowej, Internetu, Intranetu, Reklama, w tym promowanie pro-
duktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsora-
mi i umów licencyjnych związanych z i wydarzeniami sportowymi, Usłu-
gi rozwoju w  zakresie kreatywnego planowania marketingowego, 
Usługi marketingowe w dziedzinie sportu, Usługi reklamowe i marke-
tingowe online, Usługi marketingowe i promocyjne związane z impre-
zami sportowymi, Usługi merchandisingu, Przygotowywanie materia-
łów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, Rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych 
i cyfrowych programów telewizyjnych, telewizji kablowej, naziemnej, 
satelitarnej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Transmisja 
programów radiowych, Usługi transmisji programów telewizyjnych 
i radiowych, Zbieranie i przesyłanie informacji, nadawanie programów 
telewizyjnych i radiowych, nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Usługi 
w zakresie radiofonii, łączność przez terminale komputerowe, Usługi 
w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, Usługi po-
łączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, Działalność centrów tele-
fonicznych (call center), Telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicz-
nych, Połączenia ze  światową siecią komputerową za  pośrednictwem 
telekomunikacji, Usługi świadczone przez operatora telefonii komórko-
wej w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej, Świadczenie 
usług przekazywania głosu i  obrazu w  systemie przekazu fonicznego 
i cyfrowego, Świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji teksto-
wej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, 
Przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, Przekaz 
satelitarny, nadawanie i dostarczanie treści multimedialnych, audio i wi-
deo w celach informacyjnych lub rozrywkowych, Transmisja strumienio-
wa telewizji przez Internet, Transmisja strumieniowa materiałów audio 
i wideo w Internecie, Przesyłanie wiadomości, danych, dźwięku i obrazu 
za  pomocą przekazu satelitarnego, Świadczenie usług przekazywania 
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i te-
lefonów komórkowych, Wypożyczanie aparatury do przesyłania infor-
macji, Wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, ob-
razu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej oraz satelitarnej, 
Wypożyczanie modemów, symilografów, telefonów i urządzeń teleko-
munikacyjnych, Udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu tele-
fonicznego, Informacja o telekomunikacji, Usługi ogłoszeń elektronicz-
nych, Obsługa telekonferencji, Usługa zleceń przywoławczych za  po-
mocą radia, telefonu lub innych środków łączności elektronicznej, 
Transmisja telewizji kablowych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
wideo na żądanie, 41 Usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, 
Organizowanie, przygotowywanie i  prowadzenie walk bokserskich, 
Rozrywka w postaci zawodów bokserskich, Udzielanie informacji na te-
mat wyników meczów bokserskich, Usługi w zakresie działalności kultu-
ralnej, Obsługa i udostępnianie w stronie www on-line gier komputero-
wych, Usługi związane z organizacją koncertów i imprez, Organizowanie 
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wystaw w celach szkoleniowych i edukacyjnych, Organizowanie wystaw 
w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, 
Organizowanie rozrywki internetowej, Organizowanie imprez rozryw-
kowych, Informacje o  imprezach internetowych, Informacja o  impre-
zach rozrywkowych, Usługi klubowe w  zakresie rozrywki i  nauczania, 
Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie konkursów eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie loterii, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Obsługa publikacji elek-
tronicznych on-line, Produkcja filmowa, Telewizyjna i wideo, studia fil-
mowe, Usługi studia nagrań, nagrywanie filmów na  taśmach wideo, 
Montaż programów radiowych i  telewizyjnych, Montaż taśm wideo, 
Telewizyjne i  radiowe programy rozrywkowe, Dystrybucja i  rozpo-
wszechnianie filmów, nagrań wideo i  nagrań dźwiękowych, Wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie aparatów radiowych i tele-
wizyjnych, Wypożyczanie aparatów i  sprzętu kinematograficznego, 
Wypożyczanie filmów kinematograficznych, Wypożyczanie filmów dla 
kin, Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie odbiorników radiowych 
i  telewizyjnych, Wypożyczanie sprzętu audio, najem i  wypożyczanie 
dekoderów i odbiorników programów zakodowanych, Usługi obrazów 
cyfrowych, Usługi związane z  produkcją rozrywki w  postaci telewizji, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i  rozrywki 
multimedialnej, Usługi rozrywkowe w  postaci programów telewizyj-
nych, Usługi rozrywkowe dostarczane przez internet, Organizowanie 
zawodów e-sportowych, Usługi w zakresie e-sportu, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Orga-
nizowanie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych, Chrono-
metraż imprez sportowych, Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi trenerskie, Wyna-
jem obiektów sportowych, Usługi w  zakresie produkcji widowisk 
na żywo, Widowiska sportowe, Planowanie, organizacja i produkcja wi-
dowisk, Usługi i szkolenia sportowe, Organizowanie zawodów sporto-
wych, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Produkcja 
imprez i  konkursów sportowych, edukacja, rozrywka i  sport, Usługi 
sportowe, Usługi doradcze w  zakresie organizowania imprez sporto-
wych, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe 

(111) 353801 (220) 2021 11 16 (210) 536462
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 03
(732) MODZeleWsKa MelanIa, augustów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MUa Pl
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki do ma-
kijażu, Preparaty do  pielęgnacji skóry, oczu i  paznokci, Preparaty 
do  włosów, Środki perfumeryjne i  zapachowe, Środki do  higieny 
jamy ustnej, Preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, sztuczne rzęsy, 
Kosmetyki do rzęs, sztuczne paznokcie, Kosmetyki do paznokci, 35 
sprzedaż następujących towarów: artykuły kosmetyczne, kosmetyki, 
kosmetyki upiększające, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, środki perfume-
ryjne i zapachowe, środki do higieny jamy ustnej, preparaty do mycia 
i  pielęgnacji ciała, sztuczne rzęsy, kosmetyki do  rzęs, sztuczne pa-
znokcie, kosmetyki do  paznokci, 41 Usługi edukacyjne i  instrukta-
żowe, Usługi kształcenia praktycznego, szkolenia, seminaria eduka-
cyjne, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Kursy instruktażowe, 
Usługi edukacyjne dotyczące kosmetologii, seminaria edukacyjne 
dotyczące terapii kosmetycznej 

(111) 353802 (220) 2021 11 15 (210) 536535
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 13
(732) MUsIelaK TOBIasZ, Popowo Wonieskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) (PROTeCT)
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 24 17 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie] 

(111) 353803 (220) 2021 11 19 (210) 536663
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 20
(732) swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) POlalID
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi 

(111) 353804 (220) 2021 11 25 (210) 536931
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) nIghTeX TeKsTIl KUyUMCUlUK sanayI Ve DIŞ TICaReT 
lIMITeD ŞIRKeTI, Istambuł (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaRIaelly hOMeWeaR
(540) 

(591) fioletowy, różowy
(531) 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 29 01 01, 29 01 05, 29 01 12
(510), (511) 25 Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielo-
we, Pantofle domowe ze  skóry, Pantofle z  tworzyw sztucznych, Pi-
żamy, szlafroki, Podomki [szlafroki], Tuniki, Podkoszulki, Podkoszulki 
sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawa-
mi, skarpety do kostek, skarpety do spania, skarpety bez stopy, skar-
pety wewnętrzne do obuwia [stopki], skarpety sportowe, skarpety 
termoaktywne, Biustonosze, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, 
Biustonosze samonośne, Biustonosze bez ramiączek, Majtki, Majtki 
wyszczuplające, Majtki dziecięce [odzież], stringi, Bielizna, Bielizna 
nocna, Bielizna damska, Body [bielizna], gorsety [bielizna], Bielizna 
osobista, Bielizna dla niemowląt, Bokserki damskie [bielizna], Bieli-
zna dla mężczyzn, Body niemowlęce, Rękawiczki, Rękawiczki z  jed-
nym palcem, Rękawiczki bez palców, Czapki dziane, Czapki wełnia-
ne, Czapki futrzane, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki 
jako nakrycia głowy, szaliki, spodnie, spodnie dziecięce, spodnie 
dresowe, Krótkie spodnie, spodnie wierzchnie, Męskie i  damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i  kamizelki, Kurtki bluzy, Bluzy sportowe, 
Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, legginsy, Rajstopy, Wełniane raj-
stopy, Rajstopy sportowe, Rajstopy do  tańca i  gimnastyki [wyroby 
pończosznicze], Koszule nocne, Damskie koszule nocne, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z odzieżą 

(111) 353805 (220) 2021 11 25 (210) 536932
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) nIghTeX TeKsTIl KUyUMCUlUK sanayI Ve DIŞ TICaReT 
lIMITeD ŞIRKeTI, Istambuł (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nelly homewear
(540) 

(591) ciemnoczerwony, szary, biały
(531) 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 25 Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielo-
we, Pantofle domowe ze  skóry, Pantofle z  tworzyw sztucznych, Pi-
żamy, szlafroki, Podomki [szlafroki], Tuniki, Podkoszulki, Podkoszulki 
sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawa-
mi, skarpety do kostek, skarpety do spania, skarpety bez stopy, skar-
pety wewnętrzne do obuwia [stopki], skarpety sportowe, skarpety 
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termoaktywne, Biustonosze, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, 
Biustonosze samonośne, Biustonosze bez ramiączek, Majtki, Majtki 
wyszczuplające, Majtki dziecięce [odzież], stringi, Bielizna, Bielizna 
nocna, Bielizna damska, Body [bielizna], gorsety [bielizna], Bielizna 
osobista, Bielizna dla niemowląt, Bokserki damskie [bielizna], Bieli-
zna dla mężczyzn, Body niemowlęce, Rękawiczki, Rękawiczki z  jed-
nym palcem, Rękawiczki bez palców, Czapki dziane, Czapki wełnia-
ne, Czapki futrzane, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki 
jako nakrycia głowy, szaliki, spodnie, spodnie dziecięce, spodnie 
dresowe, Krótkie spodnie, spodnie wierzchnie, Męskie i  damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i  kamizelki, Kurtki bluzy, Bluzy sportowe, 
Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, legginsy, Rajstopy, Wełniane raj-
stopy, Rajstopy sportowe, Rajstopy do  tańca i  gimnastyki [wyroby 
pończosznicze], Koszule nocne, Damskie koszule nocne, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z odzieżą 

(111) 353806 (220) 2022 01 10 (210) 538525
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) BeClOCOMB
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi 

(111) 353807 (220) 2022 01 07 (210) 538453
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) ŚlĘZaK KOnRaD, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaKKO
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 03, 26 11 08
(510), (511) 37 Instalowanie na  zamówienie zewnętrznych, we-
wnętrznych i  mechanicznych części do  pojazdów [tuning], Usługi 
tuningu pojazdów, Regulacja [tuning] pojazdów, Tuning nadwozi 
samochodów, naprawy i konserwacja samochodów, naprawy i ob-
sługa samochodów, naprawy samochodów, naprawy lub konserwa-
cja samochodów, Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, 
strojenie silników pojazdów mechanicznych, strojenie silników sa-
mochodowych, Usługi w  zakresie odnawiania samochodów, Insta-
lacje wnętrz samochodowych na zamówienie, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą lub konserwacją samochodów, Kontrola sa-
mochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, Przegląd pojaz-
dów, serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Remont pojazdów, 
Odnawianie pojazdów, Regeneracja silników pojazdów, Konwersja 
pojazdów [silniki], Instalowanie części do pojazdów, Montaż [instalo-
wanie] części do pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów sil-
nikowych, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi warsztatów 
w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, Konser-
wacja i naprawa pojazdów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, 
naprawa i  konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz sil-
ników pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa i konser-
wacja pojazdów mechanicznych i ich części, naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych i silników do nich, naprawa i konserwacja 
silników pojazdów mechanicznych, Doradztwo dotyczące napra-
wy pojazdów, Instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, 
naprawa układów hamulcowych do  pojazdów, naprawa układów 
zawieszenia do  pojazdów, Usługi związane z  tapicerką i  naprawą 
pojazdów, Instalowanie silników, Regeneracja silników, Regeneracja 
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Przebudowa i odno-
wa silników, Usługi naprawcze w zakresie silników, 42 Projektowanie 
prototypów, Projektowanie i  opracowywanie nowych produktów, 
Projektowanie i  testowanie nowych produktów, Projektowanie 
i  testowanie w  zakresie opracowywania nowych produktów, Pro-
jektowanie nowych produktów, Projektowanie produktów, Projek-
towanie samochodów wyścigowych, Projektowanie samochodów, 
Planowanie [projektowanie] silników spalinowych wewnętrznego 

spalania do pojazdów lądowych, Projektowanie części do pojazdów 
mechanicznych, Projektowanie części do  pojazdów lądowych, Pro-
jektowanie oprzyrządowania do produkcji części do pojazdów lądo-
wych, Projektowanie pojazdów lądowych, Projektowanie pojazdów 
mechanicznych, Projektowanie pojazdów oraz części i  elementów 
pojazdów, Projektowanie systemów elektronicznych, Projektowanie 
produktu [wzornictwo], Projektowanie i  opracowywanie produk-
tów inżynieryjnych, Projektowanie produktów inżynieryjnych, Pro-
jektowanie komponentów mechanicznych i  mikromechanicznych, 
Projektowanie tkanin wykończeniowych do  pojazdów silnikowych, 
Opracowywanie silników, Opracowywanie elementów do  silników 
spalinowych wewnętrznego spalania, Projektowanie układów ha-
mulcowych samochodów 

(111) 353808 (220) 2022 01 10 (210) 538524
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) WIeleChOWsKI aRKaDIUsZ sZKaTUłKa BIŻUTeRIa, 
OZDOBy, DODaTKI, Przasnysz (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) różowy
(531) 02 09 01, 29 01 11
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z  preparatami 
do włosów, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 
Usługi handlu detalicznego związane ze  środkami zapachowymi, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosme-
tycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z  odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  biżuterią, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w  zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w  zakresie torebek, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torba-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 

(111) 353809 (220) 2022 01 11 (210) 538574
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) aValanChe IP llC, nowy Jork (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalanche
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 06 01 02, 06 01 04, 26 04 01, 
26 04 05, 26 04 16
(510), (511) 25 Odzież, mianowicie bielizna, podkoszulki, koszulki, 
staniki sportowe, t-shirty, koszule, dzianinowe koszule sportowe, 
bezrękawniki, koszulki do rugby, koszule z długim rękawem, swetry, 
szorty, spódnico-spodenki, spodnie, legginsy, spodnie typu capri, 
koszule sportowe, szorty sportowe, spodnie sportowe, kurtki sporto-
we, spodnie dresowe, bluzy, bluzy z kapturem, odzież gimnastyczna, 
bluzy polarowe, stroje kąpielowe, bielizna nocna, kurtki, parki, kami-
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zelki, odzież przeciwdeszczowa, kurtki i kamizelki przeciwwiatrowe, 
spodnie narciarskie, spodnie narciarskie na szelki, wyroby pończosz-
nicze, skarpetki, rajstopy, rękawiczki, mitenki, opaski na  nadgarstki 
i  akcesoria na  szyję, nakrycia głowy, mianowicie kapelusze, czapki 
i opaski na głowę, Obuwie 

(111) 353810 (220) 2022 01 14 (210) 538690
(151) 2022 05 27 (441) 2022 02 07
(732) eUROFaCTOR POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ca CRÉDIT agRICOle eUROFaCTOR
(540) 

(591) czerwony, zielony, niebieski
(531) 26 11 08, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie i  doradztwo w  sprawach działalności 
gospodarczej, 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, audyt dzia-
łalności gospodarczej, Badania w  dziedzinie działalności gospodar-
czej, Wyceny handlowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, 
Badania i analizy rynkowe, analizy i prognozy ekonomiczne, audyt 
finansowy, analizy i raporty statystyczne, Usługi w zakresie wywia-
du rynkowego, Usługi przetwarzania danych, Zarządzanie bazami 
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, aktualizacja i  utrzy-
mywanie danych w  komputerowych bazach danych, Księgowość 
i  rachunkowość, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Usługi 
doradcze i  informacyjne dotyczące rachunkowości, Doradztwo biz-
nesowe, analiza danych biznesowych, Zarządzanie dokumentacją 
biznesową, 36 Faktoring, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa 
finansowego, Finansowe usługi w  zakresie przedpłacania, Usługi 
finansowania w  zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsię-
biorstw, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Wyceny 
i  analizy finansowe, analizy danych finansowych, Informacje finan-
sowe i wyceny, Wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, 
Prognozy finansowe, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie rapor-
tów kredytowych, Usługi kredytowe, Usługi w zakresie oceny zdol-
ności kredytowej, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finan-
sów, Informacja finansowa, skomputeryzowane usługi informacyjne 
związane z działalnością bankową, Zarządzanie informacją finanso-
wą i usługi analityczne, Usługi w zakresie windykacji długu i  fakto-
ringu wierzytelności, Usługi agencji ściągania wierzytelności, Plano-
wanie i  zarządzanie finansowe, Zarządzanie finansowe rachunkami 
pieniężnymi, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji 
w imieniu osób trzecich, gwarantowanie pożyczek, gwarantowanie 
ubezpieczeń, gwarancje finansowe, gwarancje i  poręczenia finan-
sowe, Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość in-
westycyjna), Finansowanie zaliczek w gotówce, Finansowanie kredy-
tów, Usługi płatności finansowych, emisja czeków, emisja akredytyw, 
emisja weksli własnych, Transfer funduszy, 45 Usługi prawne, Usługi 
w  zakresie mediacji, Usługi prawne świadczone w  ramach operacji 
bankowych, finansowych, walutowych i dotyczących nieruchomości 

(111) 353811 (220) 2022 01 03 (210) 538417
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 31
(732) sMaRTInO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) la Millou
(510), (511) 12 Wózki dziecięce, składane wózki dziecięce, Pokrowce 
na wózki dziecięce, Wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, Budki 
do  wózków dziecięcych spacerowych, samochodowe foteliki dzie-
cięce, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, Foteliki bezpieczeństwa 
do pojazdów, Foteliki dla dzieci do pojazdów, samochodowe foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci, Przenośne foteliki dziecięce do samocho-
dów, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do  pojazdów], Foteliki dla 
dzieci do użytku w pojazdach, Foteliki dla dzieci do użytku w samo-

chodach, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do samochodów osobo-
wych, Foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt do  użytku w  pojaz-
dach, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do  użycia w  pojazdach, 
Foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, Foteliki 
bezpieczeństwa przystosowane do użytku przez dzieci w pojazdach, 
Osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, Osłony do wózków dziecię-
cych, Osłony przeciwwiatrowe do pojazdów, Pokrowce wózków dzie-
cięcych, 18 Chusty do noszenia niemowląt, Plecaki, Plecaki wyciecz-
kowe, Plecaki [małe], Małe plecaki, Plecaki sportowe, Plecaki 
turystyczne, Plecaki z kółkami, Plecaki do noszenia niemowląt, nosi-
dełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Torby, Torby przenośne, Tor-
by plażowe, Torby podróżne, Torby uniwersalne, niewielkie torby 
podróżne, Torby podróżne [podręczne], Walizki, Małe walizki, Walizki 
podróżne, Walizki z  kółkami, Walizki na  kółkach, Walizki podróżne 
[podręczne], Kufry i walizki, artykuły podróżne [walizki, torby], Para-
sole, Parasole i parasolki, Parasole plażowe, Parasole nieprzemakal-
ne, Przeciwsłoneczne parasole, Parasolki plenerowe, 20 Meble, Me-
ble łączone, stoły [meble], Meble sklepowe, Meble sypialne, Meble 
domowe, Meble rattanowe, Meble szkolne, Koszyki wiklinowe, Krze-
sełka dla niemowląt, Krzesełka kąpielowe dla niemowląt, Krzesełka 
kąpielowe dla małych dzieci, łóżeczka dziecięce, Bezpieczne łóżecz-
ka dziecięce, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, łóżecz-
ka koszyki dla dzieci, Przenośne łóżeczka koszyki dla noworodków, 
leżaczki dziecięce typu bujaki, Kołyski bujane, Przenośne kołyski, 
elektryczne kołyski dla niemowląt, Kojce, Maty do  spania, Maty 
do  przewijania niemowląt, Maty do  kojców dziecięcych, Maty dla 
dzieci do spania, Chodziki dla dzieci, niemetalowe okucia mebli, Pa-
rawany [meble], Parawany z  jednym skrzydłem [meble], Drewniane 
parawany z  dekoracyjną kratownicą, Parawany działowe składane 
w stylu orientalnym (byoubu), Parawany [meble] używane jako prze-
pierzenia pokojów biurowych, skrzynki drewniane, Dekoracyjne 
skrzynki drewniane, skrzynki na zabawki, skrzynki z tworzyw sztucz-
nych, skrzynki narzędziowe niemetalowe [puste], skrzynki na  listy 
z  drewna, skrzynki do  pakowania wykonane z  drewna, skrzynki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, Poduszki, Poduszki (obicia), Po-
duszki dmuchane, Poduszki dekoracyjne, Poduszki bambusowe, Po-
duszki ozdobne, Poduszki z  wypełnieniem, Poduszki na  siedzenia, 
Poduszki na  krzesła, Poduszki-podkładki na  krzesła, Poduszki 
do podpierania głowy, łóżka, pościel, materace, poduszki, Podgłów-
ki, wałki, nadmuchiwane podgłówki, Zagłówki, Zagłówki kąpielowe, 
Zagłówki [meble], Zagłówki do  łóżek, Zagłówki dla niemowląt, Za-
główki do wanny, Zagłówki-poduszki dla niemowląt [podpórki], Ma-
terace, 24 Tkaniny, Tkaniny koronkowe, Tkaniny paroprzepuszczalne, 
Tkaniny ścienne, Tkaniny powlekane, Tkaniny laminowane, Tkaniny 
hafciarskie, Tkaniny kuloodporne, Tkaniny przemysłowe, Tkaniny 
drukowane, Tkaniny dziane, Tkaniny nieprzemakalne, Tkaniny lniane, 
Tkaniny podszewkowe, Tkaniny ubraniowe, Tkaniny jedwabne, Tka-
niny bawełniane, Tkaniny siatkowe, Tkaniny wełniane, Tkaniny nylo-
nowe, Tkaniny ognioodporne, Kocyki dziecięce, Kocyki do owijania 
niemowląt, Kocyki dla niemowląt [rożki], Pościel, Bielizna pościelowa, 
Jednorazowa pościel tekstylna, Pościel jako materiały tekstylne, na-
rzuty pikowane [artykuły pościelowe], Bielizna stołowa i pościelowa, 
Bielizna pościelowa dla niemowląt, Bielizna pościelowa i koce, Osło-
ny do łóżek dziecięcych [pościel], Tkaniny pościelowe w formie śpi-
worów, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, Bielizna pościelo-
wa z tekstylnych materiałów nietkanych, Tkaniny tekstylne do użytku 
w produkcji pościeli, Materiały tekstylne w belach używane do pro-
dukcji nakryć do pościeli, Pokrycia na meble (nieprofilowane), Pokry-
cia mebli z tworzyw sztucznych, Pokrycia na meble z tkanin, Pokrycia 
mebli z tkanin i tworzyw sztucznych (niedopasowane), Pokrycia tek-
stylne i  z  tworzyw sztucznych na  meble (nieuformowane), Kołdry, 
Kołdry [przykrycia], Kołdry półpuchowe, Kołdry [poszwy], narzuty 
puchowe [kołdry], Kołdry do łóżek, Poszwy na kołdry i kołdry pucho-
we, Poszewki na kołdry, Poszwy na kołdry, Tekstylne poszwy na koł-
dry, Poszwy na  kołdry puchowe, Kołdry z  materiałów tekstylnych, 
Kołdry zawierające materiały wypełniające, Kołdry zawierające syn-
tetyczne materiały wypełniające, Pokrowce na  poduszki, narzuty 
(pokrowce na meble), Dopasowane pokrowce na materace, Pokrow-
ce ochronne na siedzenia mebli, Pokrowce i narzuty na meble, Po-
krowce do mebli z tworzyw sztucznych, Pokrowce na meble z tkanin 
niewyprofilowane, Ochronne pokrowce [narzuty] na materace i me-
ble, Pokrowce na  materace [inne niż dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych], narzuty, Puchowe narzuty [przykrycia], 
narzuty na łóżko, narzuty na łóżka, narzuty na łóżka, narzuty z frotte, 
narzuty do łóżeczek dziecięcych, narzuty pikowane na łóżka, narzu-
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ty na  łóżka [lambrekiny], Kapy na  łóżka [narzuty], Śpiwory, Śpiwory 
kempingowe, Torby na  śpiwory [specjalnie przystosowane], 25 
Odzież, Chusty [odzież], Topy [odzież], Odzież dziana, Odzież nie-
mowlęca, Odzież dziecięca, Odzież ciążowa, Odzież nieprzemakalna, 
Odzież codzienna, Odzież gotowa, Odzież damska, Odzież przeciw-
deszczowa, Śpioszki, pajacyki [odzież], Okrycia wierzchnie [odzież], 
Wyprawki dziecięce [odzież], Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież 
wierzchnia dla niemowląt, Odzież dla małych dzieci, Pajacyki dla 
dzieci [odzież], Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia 
dla kobiet, Obuwie, Obuwie codzienne, Balerinki [obuwie], Obuwie 
damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie na  plażę, Obuwie dla kobiet, 
Obuwie dla niemowląt, Obuwie inne niż sportowe, nakrycia głowy, 
Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie 
[nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Daszki 
jako nakrycia głowy, Czapki jako nakrycia głowy, nakrycia głowy dla 
dzieci, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna damska, Damska bielizna, 
Bielizna osobista, Bielizna ciążowa, Bielizna dla niemowląt, Bielizna 
dla kobiet, Ciążowa bielizna nocna, Bielizna osobista i  nocna, Topy 
ciążowe, legginsy, legginsy ciążowe, spodnie, spodnie dziecięce, 
spodnie ciążowe, spodnie dresowe, Kalosze [obuwie], Kalosze [wkła-
dane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki puchowe, Ocieplane kamizel-
ki, Kombinezony, Kombinezony przeciwdeszczowe, Kombinezony 
narciarskie, Kombinezony [odzież], Kombinezony zimowe, Kombine-
zony puchowe, Kombinezony jednoczęściowe, Ubranka do  wózka 
[kombinezony niemowlęce], Kombinezony dla niemowląt i  małych 
dzieci, Piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, 
spodnie do  piżamy, Rękawiczki, Rękawiczki zimowe, Rękawiczki 
[odzież], Rękawiczki dziane, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki bez 
palców, Rękawiczki z jednym palcem, Kąpielowe kostiumy, Kostiumy 
kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla 
dzieci, Okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, szlafroki, szlafroki 
wypoczynkowe, Podomki [szlafroki], sandały, sandały niemowlęce, 
sandały damskie, sandały kąpielowe, sandały i buty plażowe, skar-
pety sportowe, skarpety termoaktywne, skarpety do spania, skarpe-
ty do  kostek, skarpety wewnętrzne do  obuwia [stopki], sukienki 
damskie, letnie sukienki, sukienki ciążowe, sukienki do chrztu, luź-
ne sukienki ciążowe, luźne sukienki o  prostym kroju, sukienki dla 
niemowląt i małych dzieci, swetry, swetry [odzież], T-shirty z krótkim 
rękawem, Bojówki, Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dla nie-
mowląt, 28 sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt 
do  ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do  uprawiania 
sportu i ćwiczeń fizycznych, gry, gry fabularne, gry-łamigłówki, gry 
towarzyskie, gry quizowe, gry planszowe, grzechotki, grzechotki dla 
dzieci z gryzakiem w formie pierścienia, Konie na biegunach [zabaw-
ki], Konie na biegunach na metalowych ramach, Klocki do zabawy, 
Klocki do  łączenia [zabawki], Klocki do  budowy [zabawki], Klocki 
do  zabawy, które można wzajemnie łączyć, Karty do  gry, Karty 
do gry, Karty do gry i gry w karty, Zabawki, Zabawki pluszowe, Za-
bawki nakręcane, Zabawki bujane, Puzzle [zabawki], Zabawki bam-
busowe, Zabawki dmuchane, Zabawki wypchane, Maskotki, lalki, 
lalki szmaciane, lalki pluszowe, lalki szmaciane wypełnione gro-
chem, Misie wypchane, Misie pluszowe, Piłki plażowe, Piłki gumowe, 
Piłki do gry, Piłki do zabawy, Maty do zabawy zawierające zabawki 
dla niemowląt, Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, 35 Do-
radztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo do-
tyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo w zakresie marke-
tingu, Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo biznesowe 
dotyczące reklamy, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradz-
two w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością handlową, Doradztwo handlowe w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Doradztwo marketingowe w  zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo związane z rozwojem wize-
runku firmy, Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie prze-
twarzaniem danych, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwami, Zarządzanie personelem, Zarządzanie persone-
lem zajmującym się sprzedażą, Zarządzanie personelem zajmującym 
się marketingiem, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Usługi zarządzania sprzedażą, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, Usługi reklamowe i  promocyjne w  zakresie sprzedaży, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku z  meblami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprze-

daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 
w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Pośrednicze-
nie w  umowach dotyczących sprzedaży i  zakupu towarów, Usługi 
w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, Prezento-
wanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów 
odzieżowych, Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, 
Reklama i marketing, Reklama w czasopismach, Reklama za pośred-
nictwem telefonu, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
Reklama na  billboardach elektronicznych, Reklama biznesowych 
stron internetowych, Reklama i usługi reklamowe, Reklama za pomo-
cą marketingu bezpośredniego, gromadzenie informacji związanych 
z reklamą, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, Usługi w  zakresie tworzenia marki (reklama 
i  promocja), Reklama za  pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Or-
ganizacja targów handlowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, 
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja wystaw 
do  celów reklamowych, Organizacja wystaw w  celach handlowych, 
Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organi-
zacja i  przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja wystaw 
w celach reklamowych, Organizacja targów w celach handlowych i re-
klamowych, Organizacja, prowadzenie i  nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów i  programów motywacyjnych, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozpowszechnianie broszur reklamowych, Roz-
powszechnianie informacji handlowych, Rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 
Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie 
produktów do  celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych w Internecie, Rozpowszechnianie reklam za pośrednic-
twem internetowych sieci komunikacyjnych, Rozpowszechnianie re-
klam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie mate-
riałów w  zakresie reklamy, marketingu i  publicity, Prezentacja firm 
oraz ich  towarów i  usług w  Internecie, Usługi związane z  publiczną 
prezentacją produktów, Promocja sprzedaży, Promocja towarów przy 
pomocy influencerów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promo-
cja online sieci komputerowych i stron internetowych, Wynajem prze-
strzeni reklamowej w  Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej 
on-line, Wynajem powierzchni reklamowej na  stronach interneto-
wych, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
Wynajem powierzchni reklamowej w  broszurach, Wynajem bilbor-
dów [tablic reklamowych], Udostępnianie i wynajem przestrzeni re-
klamowej w Internecie, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wynajem powierzchni reklamowej w mieniu na-
leżącym do kolei, Komputerowe zarządzanie plikami, Komputerowe 
przetwarzanie danych, Komputerowe sporządzanie listy płac, Kom-
puterowe zarządzanie bazami danych, Reklama online poprzez kom-
puterowe sieci komunikacyjne, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, 42 Wzornictwo przemysłowe, Projektowanie 
produktu [wzornictwo], stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Wzor-
nictwo i  opracowywanie produktów, Wzornictwo przemysłowe 
wspomagane komputerowo, Wzornictwo przemysłowe i  projekto-
wanie graficzne, Projektowanie produktów, Projektowanie wzorów, 
Projektowanie wizualne, Projektowanie mebli, Projektowanie gier, 
Projektowanie graficzne, Projektowanie kostiumów, Projektowanie 
opakowań, Projektowanie zabawek, Projektowanie odzieży ochron-
nej, Projektowanie odzieży, obuwia i  nakryć głowy, Projektowanie 
na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży 

(111) 353812 (220) 2022 01 04 (210) 538430
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) easy FInanCe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eF easy Finance
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(540) 

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 04 18
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, Kupony mobilne do  pobrania, 
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do  aplikacji in-
ternetowych, 35 Kompilacja on-line komputerowych baz danych 
i  baz komputerowych przeszukiwalnych on-line, Pomoc w  zakupie 
towarów i  usług oraz w  zaopatrywaniu w  towary i  usługi na  rzecz 
osób trzecich, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Usługi reklamowe i  promocyjne, Usługi w  zakresie porównywa-
nia cen, Usługi w  zakresie porównywania i  omawiania produktów/
usług, Usługi zarządzania reklamą, Usługi w zakresie analiz i badań 
rynku, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi 
zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc i informacje dotyczą-
ce handlu, Przygotowywanie zestawień statystycznych, Kompilacja 
i  systematyzacja danych na  potrzeby komputerowych baz danych, 
Wyszukiwanie danych w  komputerowych bazach danych dla osób 
trzecich, 36 Przelewy i  transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
Przetwarzanie i  dostarczanie danych finansowych oraz usługi oce-
niania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, Usłu-
gi finansowe, Usługi w  zakresie elektronicznych płatności, 38 Dys-
trybucja danych lub obrazów audiowizualnych za  pośrednictwem 
Internetu, elektroniczna transmisja danych, łączność poprzez sieci 
komputerowe i  dostęp do  Internetu, Przydzielanie dostępu do  baz 
danych w Internecie, Przydzielanie dostępu do Internetu, Umożliwia-
nie dostępu do baz danych, sieci komputerowych i Internetu, Usługi 
dostawców usług internetowych, Usługi telekomunikacyjne, Trans-
misja danych, obrazów i/lub dźwięku drogą kablową, przez satelitę, 
sieci komputerowe, telefon lub przez inne media do transmisji, Za-
pewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do portali 
internetowych, Zapewnianie dostępu do  stron internetowych, 42 
analizy systemów komputerowych, Oprogramowanie jako usługa 
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz 
osób trzecich i przez osoby trzecie, Oprogramowanie komputerowe 
jako usługa, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego do  przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicz-
nego przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, 
Projektowanie i  ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie i udoskonalanie systemów płatności elek-
tronicznych oraz przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, 
Projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników 
on-line, Projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użyt-
kowych, Projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów 
społecznościowych bazujących na internecie, Uaktualnianie i instala-
cja oprogramowania komputerowego, Udostępnianie wyszukiwarki 
produktów w  ramach serwisu internetowego, Udostępnianie wy-
szukiwarki usług w ramach serwisu internetowego, Usługi pomocy 
technicznej związanej z oprogramowaniem, Projektowanie, tworze-
nie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla 
osób trzecich, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Usługi w zakre-
sie przechowywania danych elektronicznych w chmurze  

(111) 353813 (220) 2022 01 10 (210) 538559
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) BIURO PROJeKTÓW gÓRnICZyCh W KRaKOWIe  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO PROJeKTÓW gÓRnICZyCh w KRaKOWIe BPg KRaKÓW
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 26 01 01, 26 01 03, 
26 01 16, 26 01 18, 14 07 03

(510), (511) 42 Badania dotyczące projektowania, Badania w dziedzinie 
robót wydobywczych, Inżynieria [prace inżynieryjne], Projektowanie 
konstrukcyjne, Opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie 
budynków przemysłowych, Projektowanie techniczne i doradztwo 

(111) 353814 (220) 2021 11 26 (210) 536942
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) CZeKIeRDa aneTa JUllITa FashIOn MeD, Żurawica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ds doctor sCRUBs
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 10, 26 03 07, 26 03 18
(510), (511) 9 Ochronna odzież robocza, Odzież, obuwie i  nakrycia 
głowy ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, Rękawice 
ochronne, Okulary i przyłbice ochronne, 10 Odzież i nakrycia głowy me-
dyczne, laboratoryjne, apteczne, dla ratownictwa medycznego, do ga-
binetów weterynaryjnych, do salonów fryzjerskich, do salonów kosme-
tycznych i sPa, do salonów groomerskich i do lokali gastronomicznych, 
Odzież specjalistyczna do  użytku w  salach operacyjnych, Rękawiczki 
medyczne, Odzież ochronna dla celów medycznych i laboratoryjnych, 
Odzież dla pacjentów, Fartuchy, Fartuchy laboratoryjne, Kombinezo-
ny, Odzież jednorazowego użytku do  celów medycznych i  laborato-
ryjnych, Odzież szpitalna dla pacjentów, Obuwie specjalistyczne dla 
personelu medycznego, Maseczki na  twarz dla celów medycznych, 
Chusty chirurgiczne, Pościel, ścierki i ręczniki do celów medycznych, 25 
Odzież, obuwie i nakrycia głowy, Odzież, obuwie i nakrycia głowy robo-
cze, Rękawice robocze, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich nastę-
pujących towarów: odzież, obuwie i nakrycia głowy robocze, ochronna 
odzież robocza, odzież, obuwie i nakrycia głowy ochronne chroniące 
przed wypadkami lub urazami, rękawice robocze, rękawice ochron-
ne, okulary i  przyłbice ochronne, odzież i  nakrycia głowy medyczne, 
laboratoryjne, apteczne, dla ratownictwa medycznego, do gabinetów 
weterynaryjnych, do salonów fryzjerskich, do salonów kosmetycznych 
i sPa, do salonów groomerskich i do lokali gastronomicznych, odzież 
specjalistyczna do użytku w salach operacyjnych, rękawiczki medycz-
ne, odzież ochronna dla celów medycznych i  laboratoryjnych, odzież 
dla pacjentów, fartuchy, fartuchy laboratoryjne, kombinezony, odzież 
jednorazowego użytku do celów medycznych i laboratoryjnych, odzież 
szpitalna dla pacjentów, obuwie specjalistyczne dla personelu medycz-
nego, maseczki na twarz dla celów medycznych, chusty chirurgiczne, 
pościel, ścierki i ręczniki do celów medycznych, odzież, obuwie i nakry-
cia głowy w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie 
w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłko-
wej, reklama wyżej wymienionych towarów 

(111) 353815 (220) 2021 11 18 (210) 536571
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 03
(732) PlOna COnsUlTIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PlOna COnsUlTIng
(510), (511) 35 Usługi doradztwa podatkowego w  zakresie rachun-
kowości, księgowego-podatki, biznesowego-organizacja i  zarzą-
dzanie, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
w  zakresie zarządzania marketingowego/ tożsamości przedsię-
biorstw/ public relations, Doradztwo w  zakresie finansowania roz-
woju, Doradztwo w  przedmiocie zbywania / nabywania/ przejmo-
wania / fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo związane z  audytem / 
analizą biznesową / marketingiem biznesowym i  strategicznym, 
Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 36 Usługi doradztwa fi-
nansowego, analizy finansowe, Doradztwo podatkowe, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, 
Doradztwo rozliczeniowe, Usługi analiz finansowych, 41 Organizacja 
szkoleń edukacyjnych i  zawodowych, szkolenia biznesowe, Usługi 
szkolenia zawodowego, Usługi coachingu i doradztwo szkoleniowe 
w zakresie zarządzania 



38 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 33/2022

(111) 353816 (220) 2021 11 26 (210) 536940
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) KRaJOWa IZBa BIUR RaChUnKOWyCh, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KIBR
(510), (511) 9 Wydawnictwa internetowe i  elektroniczne z  zakresu 
księgowości/rachunkowości/doradztwa podatkowego, 16 Publi-
kacje drukowane, Książki, Czasopisma, Wydawnictwa albumowe, 
Druki, Formularze, Prospekty, Materiały szkoleniowe i  instruktażo-
we, notatniki, notesy, artykuły biurowe, spinacz, Teczki, skoroszyty, 
Wizytówki, Długopisy, Ołówki, Pióra, Podręczniki, Kalendarze, Foto-
grafie, Papier, 35 Przygotowywanie ekspertyz w działalności gospo-
darczej w zakresie księgowości/rachunkowości, Informacja o działal-
ności gospodarczej w  zakresie księgowości rachunkowości, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej skierowana w szczególno-
ści do  biur/kancelarii księgowych/rachunkowych, Pozyskiwanie in-
formacji o działalności gospodarczej w szczególności wykonywanej 
w związku prowadzeniem biur rachunkowych/księgowych, Promo-
wanie zawodów związanych z obsługą księgową i rachunkową oraz 
doradztwem podatkowym, Reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, Usługi re-
klamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie po-
wierzchni na  cele reklamowe, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Prowadzenie akcji promocyjnych biur księgowych/rachunkowych, 
Promowanie innowacyjności i  zagadnień związanych z  własnością 
intelektualną, 41 Usługi szkolenia zawodowego, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów 

(111) 353817 (220) 2021 11 26 (210) 536941
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) KRaJOWa IZBa BIUR RaChUnKOWyCh, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KI BR KRaJOWa IZBa BIUR RaChUnKOWyCh
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 04, 01 17 11
(510), (511) 9 Wydawnictwa internetowe i  elektroniczne z  zakresu 
księgowości/ rachunkowości/doradztwa podatkowego, 16 Publi-
kacje drukowane, Książki, Czasopisma, Wydawnictwa albumowe, 
Druki, Formularze, Prospekty, Materiały szkoleniowe i  instruktażo-
we, notatniki, notesy, artykuły biurowe, spinacz, Teczki, skoroszyty, 
Wizytówki, Długopisy, Ołówki, Pióra, Podręczniki, Kalendarze, Foto-
grafie, Papier, 35 Przygotowywanie ekspertyz w działalności gospo-
darczej w zakresie księgowości/rachunkowości, Informacja o działal-
ności gospodarczej w  zakresie księgowości rachunkowości, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej skierowana w szczególno-
ści do  biur/kancelarii księgowych/rachunkowych, Pozyskiwanie in-
formacji o działalności gospodarczej w szczególności wykonywanej 
w związku prowadzeniem biur rachunkowych/księgowych, Promo-
wanie zawodów związanych z obsługą księgową i rachunkową oraz 
doradztwem podatkowym, Reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, Usługi re-
klamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie po-
wierzchni na  cele reklamowe, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Prowadzenie akcji promocyjnych biur księgowych/ rachunkowych, 
Promowanie innowacyjności i  zagadnień związanych z  własnością 
intelektualną, 41 Usługi szkolenia zawodowego, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów 

(111) 353818 (220) 2021 11 26 (210) 536969
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) nOWa eleKTRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, sady (Pl)

(540) (znak słowny)
(540) BlUesUn POlsKa
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne do systemów odnawialnych 
źródeł energii, włączając ogniwa i moduły fotowoltaiczne, aparaturę 
kontrolno-pomiarową, aparaturę sterującą, Urządzenia do  ładowa-
nia akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do  pomiarów precy-
zyjnych, Urządzenia do sterowania i kontroli instalacji fotowoltaicz-
nej, Przewody elektryczne, Baterie słoneczne, Celki akumulatorowe, 
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, Ogniwa fotoelektryczne, Przetwornice elektryczne, 
skrzynki rozdzielcze energii elektrycznej, Wskaźniki temperatury, 
Wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, Ograniczniki 
przepięć, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 35 
sprzedaż hurtowa i  detaliczna w  zakresie urządzeń elektrycznych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie ogniw i modułów fotowol-
taicznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie urządzeń pomia-
rowych elektrycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie ko-
lektorów elektrycznych, instalowanie akumulatorów elektrycznych, 
amperomierzy, baterii elektrycznych, baterii elektrycznych do  po-
jazdów, baterii wysokonapięciowych, instalowanie elektrycznych 
urządzeń kontrolno-sterujących, złączników elektrycznych, prze-
mienników, inwerterów, przekaźników elektrycznych, przełączników 
elektrycznych, przetwornic elektrycznych, przewodów elektrycz-
nych, przyrządów pomiarowych, instalowanie urządzeń do ładowa-
nia akumulatorów elektrycznych, wskaźników strat elektrycznych, 
złączy do przewodów elektrycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
przewodów i kabli, Wszystkie wymienione usługi sprzedaży świad-
czone przez sieć Internet, 37 Usługi w  zakresie instalacji elektrycz-
nych: instalowanie urządzeń elektrycznych, instalowanie urządzeń 
elektrycznych zasilanych energią słoneczną, instalowanie baterii 
słonecznych-fotowoltaika, instalowanie elektrycznych urządzeń 
pomiarowych, instalowanie kolektorów elektrycznych, instalowanie 
akumulatorów elektrycznych, amperomierzy, baterii elektrycznych, 
baterii elektrycznych do  pojazdów, baterii wysokonapięciowych, 
instalowanie elektrycznych urządzeń kontrolno-sterujących, złączni-
ków elektrycznych, przemienników, inwerterów, przekaźników elek-
trycznych, przełączników elektrycznych, przetwornic elektrycznych, 
przewodów elektrycznych, przyrządów pomiarowych, instalowanie 
urządzeń do  ładowania akumulatorów elektrycznych, wskaźników 
strat elektrycznych, złączy do  przewodów elektrycznych, złączy, 
Montaż i naprawa instalacji grzewczych-pompy ciepła, maty grzew-
cze, naprawa i  konserwacja generatorów energii elektrycznej-fo-
towoltaika, falowniki, akumulatory elektryczne, Usługi budowlane: 
budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych, wiat, wiat 
z  wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych zasilanych energią sło-
neczną, budowa instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów od-
nawialnych źródeł energii, usługi informacyjne i konsultacyjne w tym 
również za  pośrednictwem Internetu, odnoszące się do  instalacji, 
konserwacji i napraw w/w systemów 

(111) 353819 (220) 2021 05 27 (210) 529592
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) CyFROWy POlsaT sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 04 02, 26 04 06, 26 04 04, 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-
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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, ze-
stawy 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 ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do noszenia kompu-
terów, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przy-
stosowane 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 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, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, 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 
opinii, organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządza-
nie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 

i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektronicz-
ne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, do-
radztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie in-
formacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie 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, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna 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, 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, filmo-
wej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
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, 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 de-
taliczna 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 elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopa-
trywania 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 doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
medycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakre-
sie 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 go-
spodarczą 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 zwią-
zane 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 
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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 te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komu-
nikacji 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 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 
komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewi-
zyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nada-
wanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, 
nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i  trans-
misja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów te-
lewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nada-
wanie informacji za  pośrednictwem radia, nadawanie informacji 
za  pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie progra-
mów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nada-
wanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji 
kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi 
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i pro-
gramów telewizyjnych udostępnianych za  pośrednictwem usługi 
wideo na  życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do  programów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie 
i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, za-
pewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi tele-
techniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
służących do  komunikacji za  pośrednictwem sieci komunikacji elek-
tronicznej, rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych przekazy-
wanych za  pośrednictwem połączenia przewodowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cy-
frowych programów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, roz-
powszechnianie 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 polegają-
ce na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w zakresie pro-
wadzenia stacji telewizyjnych polegające na  zapewnianiu 
infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, 
transport samochodowy, transport morski, transport lotniczy, trans-

port bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środ-
ków transportu, pakowanie i  składowanie towarów, organizowanie 
podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usłu-
gi zaopatrywania 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 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, 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, 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-
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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 przeznaczo-
nymi 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 poszcze-
gólnych 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 
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(591) biały, zielony, jasnozielony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 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, 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 rekla-
mowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi pro-
mocyjne, 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 rekla-
mowego 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 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 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 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprze-
daż 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, 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, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprze-
daży 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 wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i  późniejszego 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 za-
opatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odpro-
wadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednic-
two w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośred-
nictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządza-
nie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
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 do-
tyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochro-
niarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi doty-
czące działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usłu-
gi w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i ak-
tualności, 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, trans-
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misja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wi-
deo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, 
usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elek-
tronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów 
telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednic-
twem internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewo-
dowe, przekaz satelitarny, nadawanie i  transmisja programów radio-
wych, nadawanie i  transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
informacji za  pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za  po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, 
nadawanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie 
programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednic-
twem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomo-
ści [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 in-
formacyjne, przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych 
za pośrednictwem 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, usługi w zakresie prowadzenia stacji ra-
diowych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usłu-
gi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapew-
nianiu infrastruktury technicznej, 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 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 telewizyj-
nych, 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 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 

(111) 353821 (220) 2021 05 27 (210) 529594
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) TeleWIZJa POlsaT  
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(591) biały, zielony, jasnozielony
(531) 26 13 25, 26 01 01, 26 01 12, 26 01 16, 26 15 01, 26 05 04, 
27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalo-
gi, 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 apara-
tów, torby z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materia-
ły drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały 
piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i infor-
macji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowa-
nie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospo-
darczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospo-
darczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organi-
zacja 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, produk-
cja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmo-
wanie powierzchni na  cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organi-
zowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością arty-
styczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, kom-
puterowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarza-
niem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji 
handlowych, wyszukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla 
osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, 
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowe-
go, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputero-
wej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kul-
turalnej, sprzedaż hurtowa 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, zgrupowanie na  rzecz 
osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
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woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególno-
ści: 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 zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, 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 korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorą-
cą 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 opiekuń-
czych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośred-
nictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizo-
wania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa 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 za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące działal-
ności centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, 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 prowa-
dzenia agencji informacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia agencji 
prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie informa-
cji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi 
telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewo-
dowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi ko-
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, 
usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunika-
cyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja 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 pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawa-
nie 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 pośrednictwem tele-
wizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informa-
cji za pośrednictwem 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 zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu te-
lekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnia-
nie 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 interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji 

elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegają-
ce na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowa-
dzenia stacji telewizyjnych polegające na  zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem satelitów, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmi-
towanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przeka-
zywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami 
telewizyjnymi, rozpowszechnianie i  dystrybucja programów analogo-
wych telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, 
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i  wy-
staw edukacyjnych i  rozrywkowych, działalność sportowa, działalność 
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncer-
tów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publiko-
wanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie 
książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie cza-
sopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wi-
deo, usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, 
usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyj-
nych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów radio-
wych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępnia-
nia 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 fil-
mów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, 
dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radio-
wych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 
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druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, ka-
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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 
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, 
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 medycz-
nych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 

i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, po-
średnictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, 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, 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 teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprze-
wodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych 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 tele-
wizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], 
usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  filmów, innych na-
grań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do programów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie 
i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, za-
pewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi tele-
techniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elek-
tronicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegają-
ce na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w zakresie pro-
wadzenia stacji telewizyjnych polegające na  zapewnianiu 
infrastruktury technicznej, 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 telewi-
zyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połączenia przewodo-
wego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, roz-
powszechnianie i  dystrybucja programów analogowych telewizyj-
nych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników naziemnych, 
rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników naziemnych, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność spor-
towa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kultu-
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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-
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 
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) 353823 (220) 2021 05 27 (210) 529597
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) TeleWIZJa POlsaT  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat games
(540) 

(591) biały, zielony, jasnozielony
(531) 26 13 25, 26 01 01, 26 01 12, 26 01 16, 27 05 01, 29 01 13, 
26 15 01, 26 04 01, 26 04 09, 26 04 02
(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 
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, 
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, 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, 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, 
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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, wypoży-
czanie 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 transmi-
towanych za  pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i  dystry-
bucja 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, 
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) 353824 (220) 2021 06 17 (210) 530421
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) CyFROWy POlsaT sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box WyBIeRZ sWOJe WsZysTKO
(540) 

(591) żółty, biały, ciemnogranatowy
(531) 26 11 12, 26 11 25, 26 13 25, 29 01 13, 27 05 01, 27 05 05, 26 04 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, 16 Publikacje, gazety, czasopisma, druki, kalendarze, 
książki, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, 



nr 33/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 47

notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby, 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 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, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, 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, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w  powyższym zakresie, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży 
usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochod-
nych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycz-
nej 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, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji tele-
wizyjnych, 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 le-
asingu, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, 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, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi te-
lekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, 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 
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, 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], 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, 
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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, 39 
Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomuni-
kacyjnych, 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, pośrednictwo w  zakresie ww  usług, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, 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, roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów 
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży progra-
mów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja pro-
gramów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
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, 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  projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli ja-
kości i  uwierzytelniania, usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, oprogramowanie jako usługa [saas], usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [saas], platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [saas], usługi doradz-
twa w zakresie oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogra-
mowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, na-
prawa oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, udostępnianie oprogramowania komputero-
wego, informatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi 
konsultacyjne dotyczące komputerów i  informatyki, projektowanie 
systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, 
usługi doradcze w  zakresie sieci informatycznych, usługi w  zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
zarządzanie projektami informatycznymi, usługi zarządzania urzą-
dzeniami 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, 
hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, ho-
sting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego, utrzymywanie portali 
internetowych dla osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron interne-
towych, 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) 353825 (220) 2021 06 17 (210) 530422
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(732) CyFROWy POlsaT sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(591) żółty, biały, ciemnogranatowy
(531) 26 04 02, 26 11 12, 26 11 25, 26 13 25, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
(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, 
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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, 16 
Publikacje, gazety, czasopisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa 
jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, 
ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, materiały 
drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały 
piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy 
i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności 
gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o działalno-
ści gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji han-
dlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlo-
wych, 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, publikowanie 
tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespon-
dencyjne, 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 danych, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie in-
formacji gospodarczych, 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, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, za-
bawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kul-
turalnej, sprzedaż detaliczna towarów z  branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, te-
lewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowe-
go, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa 
towarów 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, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompute-
rowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sporto-
wej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywko-
wej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapozna-
wać 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, pośred-
nictwo w  zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca na  prezentacji 
ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw 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 doty-
czących udostępniania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i go-
rącą 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 doty-
czących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i  późniejszego korzystania z  usług medycznych i  opiekuń-
czych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług w  zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób 
i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach bezpie-
czeństwa, doradztwo podatkowe, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpie-
czeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, 
usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo ekono-
miczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, 
usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w  zakresie 
leasingu, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieru-
chomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
wynajem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wy-
najem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowa-
nie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne 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 naprawcze 
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 konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kom-
puterowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarza-
nia danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do  nadawania, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych, 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 przesy-
łanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi 
telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za  pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewo-
dowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń te-
lekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja sate-
litarna, 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 ko-
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munikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, 
bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za po-
średnictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, nadawanie bez-
przewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i  transmisja programów 
radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawa-
nie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za  pośrednictwem satelity, 
nadawanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie 
programów telewizji kablowej, nadawanie programów za  pośrednic-
twem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], przekaz satelitarny, usługi zapewniania do-
stępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego 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, wypo-
życzanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi 
w  zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na  zapewnianie 
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na  zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi 
informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 39 Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, 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 dystry-
bucji energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywanie 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatry-
wanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usłu-
gi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie ww  usług, usługi informacyjne, dorad-
cze 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, or-
ganizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie 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 książek, 
wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czaso-
pism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wi-
deo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych progra-
mów 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 telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmo-
we, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewi-
zyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wybo-
ru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, pro-
dukcja 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 na-
grań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dys-
trybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych 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 uwie-
rzytelniania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, pro-

gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie 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, inżynieria oprogramowania kom-
puterowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kon-
figuracja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowa-
nia komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
udostępnianie oprogramowania komputerowego, informatyka śledcza, 
poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne dotyczące kompute-
rów i informatyki, projektowanie systemów informatycznych, testowa-
nie sprzętu informatycznego, usługi doradcze w zakresie sieci informa-
tycznych, usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa i  odzyskiwania 
systemów informatycznych, zarządzanie projektami informatycznymi, 
usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych i komputero-
wych, inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting por-
tali internetowych, hosting stron internetowych, hosting platform 
w  Internecie, hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trze-
cich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, utrzymywa-
nie portali internetowych dla osób trzecich, utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi 
prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron in-
ternetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interne-
towych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włą-
czając udostępnienie aplikacji za  pomocą platform z  aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medycz-
ne, 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, usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczo-
ne 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 za-
kupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie, 
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line za pomocą aplika-
cji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, 
doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawie-
raniu znajomości, usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, do-
radcze 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, 
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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, 16 Publikacje, gazety, czasopisma, druki, kalendarze, 
książki, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, 
notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby, 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 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, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży usług, usługa polegająca na  prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów 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  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 do-
stępu 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, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewi-
zyjnych, 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 le-
asingu, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, 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-
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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 dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia 
agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji pra-
sowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: roz-
powszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie in-
formacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi 
telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprze-
wodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych 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 
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, 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], 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, 39 
Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomuni-
kacyjnych, 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 dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i za-
opatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww  usług, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne 
świadczone za  pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozryw-
ka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, dzia-
łalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, 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 dys-
trybucja analogowych i  cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, 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 telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyj-
ne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, in-
formacji 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 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 wi-
deo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dys-
trybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi 
publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 
naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, anali-
za przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania 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 infra-
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 interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włą-
czając 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-
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niu znajomości, usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony osób i  mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 

(111) 353827 (220) 2021 06 17 (210) 530425
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) TeleWIZJa POlsaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat WyBIeRZ sWOJe WsZysTKO
(540) 

(591) ciemnogranatowy, żółty, biały
(531) 26 02 12, 26 11 03, 26 11 08, 26 11 13, 26 04 02, 26 04 12, 
26 04 18, 27 05 05, 29 01 13
(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, 16 Publikacje, gazety, czasopisma, druki, kalendarze, 
książki, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, 
notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby, 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 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, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, 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, 
w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic-
twa w  powyższym zakresie, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży 
usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochod-
nych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycz-
nej 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-
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nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatko-
we, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji tele-
wizyjnych, 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 le-
asingu, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, 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 elek-
tronicznych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadze-
nia agencji informacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia agencji 
prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w  zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie 
informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi te-
lekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprze-
wodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych 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 
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, 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], 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, zapew-
nianie 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 te-
lefonów, wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie in-
formacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń 

telekomunikacyjnych, usługi w  zakresie prowadzenia stacji radio-
wych polegające na  zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi 
w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na  zapew-
nianie infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze 
i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunika-
cyjnych, Transport, transport samochodowy, transport morski, trans-
port lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, 
wypożyczanie środków transportu, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie 
w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucja i  za-
opatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww  usług, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne 
świadczone za  pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozryw-
ka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, dzia-
łalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, 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 dys-
trybucja analogowych i  cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, 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 telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyj-
ne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, in-
formacji 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 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 wi-
deo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dys-
trybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi 
publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 
naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, anali-
za przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania przemysłowego, usługi kontroli jakości i  uwierzytelniania, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowa-
nie 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-
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 
komputerów i informatyki, projektowanie systemów informatycznych, 
testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradcze w zakresie sieci 
informatycznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzy-
skiwania 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, 
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hosting platform w Internecie, hosting treści cyfrowych, usługi do-
stawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online 
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, 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, 16 
Publikacje, gazety, czasopisma, druki, kalendarze, książki, wydawnic-
twa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopi-
sy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, mate-
riały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, 
materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biu-
rowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi analizy i  informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, or-
ganizacja 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 progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja 
towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środ-
kach 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, roz-
powszechnianie 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 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprze-
daż 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, 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 
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kupować te towary, w  szczególności: z  katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprze-
daż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w  zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, 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 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, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji telewizyjnych, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa w za-
kresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi 
płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi 
bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, le-
asing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, usługi zwią-
zane 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, działalność centrów telefo-
nicznych (call center), 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 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 ra-
dia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie mu-
zyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów 
telewizji kablowej, nadawanie programów za  pośrednictwem Inter-
netu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środka-
mi 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, zapew-
nianie 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 dysku-
syjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośred-
nictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji 
o  położeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych pole-
gające na  zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w  zakresie 
prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na  zapewnianie infra-
struktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Wyznaczanie położe-
nia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Transport, 
transport samochodowy, transport morski, transport lotniczy, trans-
port bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środ-
ków transportu, pakowanie i  składowanie towarów, organizowanie 
podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usłu-
gi zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usługi związane 
z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, po-
średnictwo 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, rozpowszechnianie i dystrybucja analogo-
wych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitar-
nej, usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radio-
wych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji 
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja pro-
gramów 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  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycz-
nych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 
programów telewizyjnych i  radiowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, progra-
mów telewizyjnych i  radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie fil-
mów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja 
programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry 
oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i  publikacji elektronicznych, w  tym on-line, 
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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 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, 
projektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali inter-
netowych 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 medycz-
ną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi infor-
macyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych 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 ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług 

(111) 353829 (220) 2021 08 07 (210) 532458
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) TeleWIZJa POlsaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat
(540) 

(591) żółty, jasnożółty, ciemnożółty, granatowy
(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 13, 26 15 01, 27 05 01, 29 01 14
(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 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 
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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 konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne 
dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urzą-
dzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, 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 infor-
macyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w  zakresie: rozpowszechniania 
wiadomości i  aktualności, zbieranie i  przesyłanie informacji, usługi 
telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprze-
wodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych 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 
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, 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  filmów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnia-
nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, agencje in-
formacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi pocz-
ty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie 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-
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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-
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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(591) biały, żółty, jasnożółty, ciemnożółty
(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 13, 26 15 01, 27 05 01, 29 01 14
(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-
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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 nieruchomościami, 
pośrednictwo 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 bezprzewodowe-
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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 
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, 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  filmów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnia-
nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do  programów radiowych, agencje in-
formacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi pocz-
ty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie 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 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 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 
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(111) 353831 (220) 2021 08 07 (210) 532460
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) TeleWIZJa POlsaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat go
(540) 

(591) żółty, granatowy
(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 13, 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-
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, 35 : Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usłu-
gi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i  informacji 
biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowa-
nie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności 
gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o działal-

ności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
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 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na  cele 
reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, kompute-
rowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, za-
rządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z  przetwa-
rzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie infor-
macji handlowych, wyszukiwanie informacji w  plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, usługi sprzedaży 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 
detaliczna 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 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, 
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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, 41 nauczanie, kształce-
nie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem ko-
munikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozryw-
kowych, 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, 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 

(111) 353832 (220) 2021 12 01 (210) 537196
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 17
(732) FUnDaCJa eKOnOMII sPOłeCZneJ PRZysTaŃ, Płock (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lepsza dieta Catering dietetyczny
(540) 

(591) zielony, szary, biały
(531) 02 09 01, 11 01 05, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering) 

(111) 353833 (220) 2021 11 30 (210) 537064
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 27
(732) lUMI TeChnOlOgIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lUMI TeChnOlOgIes MaKIng lIFe easIeR
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 Zamki metalowe, Zasuwy do zamków, Metalowe obu-
dowy do zamków, Metalowe bębenki zabezpieczające do zamków, 
Kłódki, 9 Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy 
oprogramowania komputerowego umożliwiające pozyskiwanie 
danych dotyczących zachowań zakupowych klientów, aplikacje 
mobilne, aplikacje mobilne umożliwiające pozyskiwanie danych 
dotyczących zachowań zakupowych klientów, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie umożliwiające pozyskiwanie danych dotyczą-
cych zachowań zakupowych klientów, Oprogramowanie służące 
do otwierania zamka wózka sklepowego przy pomocy smartfona, 42 
Platforma jako usługa [Paas], Platforma jako usługa [Paas] obejmują-
ca platformy oprogramowania do  transmisji obrazów, treści audio-
wizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [Paas] 
umożliwiająca pozyskiwanie danych dotyczących zachowań zaku-
powych klientów, Tworzenie platform internetowych, Oprogramo-
wanie jako usługa [saas], Oprogramowanie jako usługa [saas] umoż-
liwiające pozyskiwanie danych dotyczących zachowań zakupowych 
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klientów, Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, Usługi doradztwa informatycznego, Projektowanie i opraco-
wywanie systemów komputerowych 

(111) 353834 (220) 2021 12 01 (210) 537174
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 17
(732) MaC Olga, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mental health at work
(540) 

(591) biały, żółty, czarny
(531) 24 01 05, 24 01 08, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, Organizowanie, prowadzenie 
i obsługa konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów, zjazdów, Po-
radnictwo zawodowe, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i  czasopism, Udostępnienie publikacji elektronicznych (nie  do  po-
brania), Usługi edukacyjne i rozrywkowe, mianowicie udostępnianie 
strony internetowej obejmującej treści audio, wideo, filmy, fotografie, 
inne materiały multimedialne i powiązane informacje przez Internet 
oraz inne sieci łącznościowe na zakres tematów i zagadnień dotyczą-
cych psychologii, edukacyjne usługi doradcze, elektroniczne usługi 
biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych 
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio 
i/lub wideo, Organizacja edukacyjnych kursów, szkoleń i warsztatów 
w tym za pośrednictwem sieci Internet i on-line, Organizowanie pro-
gramów szkoleniowych, Produkcja materiałów kursowych, w  tym 
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Produkcja prezentacji 
audiowizualnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Usługi do-
radztwa specjalistycznego w zakresie edukacji, Usługi dostarczania 
informacji dotyczących edukacji, 44 Porady psychologiczne, Usługi 
psychologów, Usługi terapeutyczne, Usługi w  zakresie psychologii 
dla osób indywidualnych i grup, Usługi w zakresie psychologii pracy, 
Zapewnienie leczenia psychologicznego 

(111) 353835 (220) 2021 12 01 (210) 537205
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KUBUŚ
(510), (511) 29 Batoniki na  bazie owoców i  orzechów, ajvar [pasta 
z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata 
[duszone warzywa], Cassoulet, Batony na  bazie orzechów i  nasion, 
Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, 
Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie 
[kapusta kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, 
Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery 
wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa], 
Dżemy, Dżemy i  marmolady owocowe, ekstrakty do  zup, ekstrakty 
warzywne do  gotowania, ekstrakty z  pomidorów, ekstrakty z  wa-
rzyw do konsumpcji, galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, gotowe dania warzywne, Flaki, gotowe dania z  mięsa, gotowe 
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe produkty z wa-
rzyw, grzyby gotowe do  spożycia, gulasze, gulasz błyskawiczny, 
grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owo-
ce, Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie pomi-
dorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], Kiszo-
ne warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców 
przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do goto-
wania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe, 
Koncentraty soków warzywnych do  konsumpcji, Koncentraty zup, 
Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, 
Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 

Krojone owoce, Krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowa-
ne (owoce-), Marmolada, Masło kakaowe, Masła orzechowe w prosz-
ku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosoło-
wych, Mieszanki do  zup, Mieszanki owoców i  orzechów, Mieszanki 
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składają-
ce się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mie-
szanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w  proszku, Mleko, na-
dzienia na  bazie owoców do  placków i  ciast, nadzienie bakaliowe 
[owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje z  produktów 
mlecznych, nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Owoce aromatyzowa-
ne, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, 
Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, 
Owoce w  puszkach, Owocowe nadzienia do  ciast, Owocowe pasty 
do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się 
głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską za-
wartością tłuszczu, Pasty do  zup, Pasty na  bazie orzechów, Pasty 
mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty 
przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pek-
tyna owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, 
Pikle mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce, 
Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzecho-
we, Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory 
obrane ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające 
się głównie z warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy 
ziemne, Preparaty do  produkcji bulionów, Produkty z  suszonych 
owoców, Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, 
Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na  bazie mleka, Przekąski na  bazie orzechów, Przekąski 
na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszo-
nych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie ziem-
niaków, Przekąski z  owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory 
do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dżemy], Przyprawy sma-
kowe (pikle), Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, 
Purée z warzyw, Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Pu-
rée ziemniaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
schłodzone desery mleczne, sfermentowane owoce, skórki owoco-
we, słodkie nadzienia z  owoców, sok pomidorowy do  gotowania, 
sok cytrynowy do celów kulinarnych, soki owocowe do gotowania, 
soki roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie warzyw, sub-
stytuty mleka, suszone grzyby jadalne, suszone orzechy, suszone 
owoce, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatzi-
ki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowa-
ne, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Wa-
rzywa konserwowane [w  oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa 
marynowane, Warzywa obrane ze  skórki, Warzywa preparowane, 
Warzywa przetworzone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzy-
wa suszone, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne 
pasty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, kon-
serwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar z  wa-
rzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze mlecz-
ne do  napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecznych, 
Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, Zupy błyskawiczne, składniki 
do  sporządzania zup, Żelatyna, Zupy i  wywary, ekstrakty mięsne, 
Zupy w  proszku, Zupy w  puszkach, Zupy z  makaronem, Warzywa 
mrożone, Mrożone owoce, głęboko mrożone dania warzywne, Mro-
żone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów spożyw-
czych, Oleje roślinne do  celów spożywczych, Zmieszane oleje 
roślinne do celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko ro-
ślinne do użytku jako substytut mięsa, substytuty mięsa, substytuty 
serów, substytuty jaj, substytuty drobiu, substytuty masła, substy-
tuty margaryny, seitan [substytut mięsa], Bezmleczne substytuty 
mleka, Roślinne substytuty mleka, substytuty kwaśnej śmietany, 
Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], 
nabiał i substytuty nabiału, sztuczna śmietana [substytuty produk-
tów mlecznych], napoje na  bazie owsa [substytuty mleka], Mleko 
z nasion konopi jako substytut mleka, napoje na bazie soi stosowane 
jako substytuty mleka, gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, Batoniki na  bazie orzechów będące zamiennikami 
posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 
sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery 
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owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Proszki owo-
cowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, Koncentraty soków 
owocowo-warzywnych do  konsumpcji, Mieszanki owocowo-wa-
rzywne, Purée owocowo-warzywne, Przekąski na  bazie owoców 
i  warzyw, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne 
i mięsne, w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, 
jabłka duszone, mrożone runo leśne, w  tym grzyby, 30 aromaty 
do  żywności, artykuły spożywcze ze  zbóż, artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony 
zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, 
Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, 
Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos 
przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane 
mięsem i  warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i  guma 
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekola-
dowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy 
na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe, 
Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany 
[parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w po-
staci zagęszczonych sosów, Budyń w  proszku, Dodatki smakowe 
i  przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy 
owocowe [słodycze], ekstrakty czekoladowe do  przygotowywania 
napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty przy-
praw, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty stosowane jako dodatki sma-
kowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z  kakao do  stosowania 
jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aro-
maty do artykułów spożywczych, ekstrakty z kawy, ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, ekstrakty 
z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, esencje czekolado-
we do  przyrządzania napojów, esencje do  żywności (z  wyjątkiem 
esencji eterycznych i olejów eterycznych), esencje do gotowania, go-
fry, gorąca czekolada, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe kakao i napoje 
na bazie kakao, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe 
potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci so-
sów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, 
herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, Ka-
kao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania na-
pojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Ka-
sze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Keczup, Keczup 
[sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne 
stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy 
na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe 
do smarowania, liofilizowane dania, których głównym składnikiem 
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest 
ryż, lizaki mrożone, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki, Majo-
nez, Mąka, Mąka do  pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, 
Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], 
Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant 
do  gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron 
spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, Maryna-
ty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki do przy-
rządzania mrożonej herbaty w  proszku, Mieszanki kakaowe, Mie-
szanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające 
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyro-
by cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby 
cukiernicze, Mrożone mleczne desery w  formie batonów, Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone produkty z ciasta na-
dziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z ma-
karonu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (sło-
dycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, napoje czekoladowe, 
napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje mro-
żone na  bazie czekolady, napoje mrożone na  bazie kakao, napoje 
na  bazie kakao, napoje na  bazie kawy, napoje na  bazie herbaty 
z  owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na  bazie czekolady, 
z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające ka-
kao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzone z czekolady, 
napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje 
z  lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze 
wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orze-
chowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe galaretki [słodycze], Płat-

ki owsiane, Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Pa-
luszki chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pa-
sta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smaro-
wania na  bazie majonezu, Pasty do  sporządzania napojów kaka-
owych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z cze-
kolady i  orzechów do  smarowania kanapek, Pasty czekoladowe 
[do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie 
majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Pikant-
ne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, 
Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, 
Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lo-
dów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śnia-
daniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, 
Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na  cie-
pło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Po-
trawy składające się głównie z  ryżu, Potrawy z  makaronu, Precelki, 
Pralinki, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], Prepa-
raty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty do spo-
rządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty do sporządzania 
sosów, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Prepara-
ty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne do żyw-
ności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie ka-
kao, Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, 
Preparaty w  proszku zawierające kakao do  sporządzania napojów, 
Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, 
Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, 
Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przeką-
ski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszeni-
cy, Przekąski na  bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbo-
żowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziar-
niste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składa-
jące się głównie z  ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożo-
wych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie 
ziaren, Przekąski z  kukurydzy, Przekąski z  produktów zbożowych, 
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wa-
sabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsia-
ne jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, 
Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przy-
prawy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, Przypra-
wy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, 
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [goto-
we], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w  proszku, Rozpusz-
czalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycz-
nych], Ryż, składniki na  bazie kakao do  produktów cukierniczych, 
słodkie polewy i  nadzienia, słodkie pasty do  smarowania [miód], 
słodkie wyroby cukiernicze (nie  dla celów medycznych), słodycze 
bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze 
do  żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe 
w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słody-
cze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki na-
turalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone kraker-
sy, słone sosy, słodziki składające się z  koncentratów owocowych, 
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ry-
żowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos chrza-
nowy, sos czekoladowy, sos [jadalny], sos słodko-kwaśny, sos sojo-
wy, sos w  proszku, sos tatarski, sos teriyaki, sos żurawinowy 
[przyprawa], sosy, sosy chrzanowe, sosy curry, sosy do sałatek, sosy 
do  makaronów, sosy do  gotowania, sosy grzybowe, sosy na  bazie 
majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy o smakach orzechowych, 
sosy owocowe, sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], 
sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy salsa, sosy w pusz-
kach, sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy, 
sosy ziołowe, spaghetti, spaghetti i klopsy, spaghetti w sosie pomi-
dorowym w  puszce, sosy do  kurczaka, sosy do  mięsa z  grilla, sosy 
do ryżu, sosy do pizzy, sosy do sałatek zawierające śmietanę, sprosz-
kowane sosy w postaci granulowanej, substytut kawy na bazie cyko-
rii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, sub-
stytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa 
lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie 
warzyw, suche i  świeże makarony, kluski i  pierogi, suchary, suche 
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i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z maka-
ronów, suszone zioła do celów kulinarnych, suszony makaron, syrop 
czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smako-
we, syropy czekoladowe do  przygotowywania napojów na  bazie 
czekolady, sztuczna czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów 
leczniczych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykań-
skie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukier-
nicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, 
Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płyn-
ne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające 
dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadanio-
we, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża przetworzo-
ne, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Płatki zbożowe, Żelki, 
Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne niż olej-
ki eteryczne], substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], Wani-
lina [aldehyd, substytut wanilii], substytuty kawy i herbaty, substytu-
ty lodów na  bazie soi, napoje na  bazie substytutów kawy, Cykoria 
do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substy-
tut kawy, Kwiaty i  liście jako substytuty herbaty, substytuty kawy 
[na  bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do  stosowania jako 
substytuty kawy, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, 
Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cy-
korii do stosowania jako substytuty kawy, ekstrakty z cykorii do sto-
sowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i  słód do  użytku 
jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wy-
korzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamien-
nikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami 
posiłków, sosy, glazury i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-
-owocowe, 32 aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owo-
ców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowa-
ne, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje 
zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, ekstrakty z  moszczu 
niesfermentowanego, esencje do produkcji napojów, esencje do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycz-
nych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w po-
staci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane 
soki owocowe, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalko-
holowe, Koncentraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, 
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty so-
ków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemonia-
da, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sor-
betowych, Mieszanki do  sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mineralne (wody-) [napoje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfer-
mentowany, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, 
napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie alo-
esu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Bez-
alkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbi-
rowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezal-
koholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie su-
szonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawarto-
ści witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawiera-
jące 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 warzyw, 
napoje na  bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substy-
tuty mleka, napoje na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające, na-
poje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owoco-
we niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się 
z  mieszanki soków owocowych i  warzywnych, napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu kola [na-
poje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, napoje warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbo-
gacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bez-

alkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niega-
zowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce 
(bezalkoholowe napoje z  soków-), Owocowe nektary, bezalkoholo-
we, Pastylki do napojów gazowanych, Pomidory (sok-) [napój], Pre-
paraty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji 
napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, Prosz-
ki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokoso-
wej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, 
skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe 
na  bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki 
gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, sorbety [napoje], 
syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalko-
holowych, syropy do  sporządzania smakowych wód mineralnych, 
syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezal-
koholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [na-
poje 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 niegazo-
wana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda 
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, napoje owocowo-warzyw-
ne, soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje typu smoothie, 
Owocowo-warzywne napoje typu smoothie 

(111) 353836 (220) 2021 12 01 (210) 537206
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUBUŚ K
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 05 01, 27 05 17, 27 05 19, 29 01 12
(510), (511) 29 Batoniki na  bazie owoców i  orzechów, ajvar [pasta 
z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata 
[duszone warzywa], Cassoulet, Batony na  bazie orzechów i  nasion, 
Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, 
Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie 
[kapusta kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, 
Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery 
wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa], 
Dżemy, Dżemy i  marmolady owocowe, ekstrakty do  zup, ekstrakty 
warzywne do  gotowania, ekstrakty z  pomidorów, ekstrakty z  wa-
rzyw do konsumpcji, galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, gotowe dania warzywne, Flaki, gotowe dania z  mięsa, gotowe 
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe produkty z wa-
rzyw, grzyby gotowe do  spożycia, gulasze, gulasz błyskawiczny, 
grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owo-
ce, Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie pomi-
dorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], Kiszo-
ne warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców 
przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do goto-
wania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe, 
Koncentraty soków warzywnych do  konsumpcji, Koncentraty zup, 
Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, 
Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Krojone owoce, Krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowa-
ne owoce, Marmolada, Masło kakaowe, Masła orzechowe w proszku, 
Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, 
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Mieszanki do zup, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców 
suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców 
i  orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się 
z  przetworzonych owoców i  przetworzonych orzechów, Mieszanki 
warzywne, Mleczne produkty, Mleko w  proszku, Mleko, nadzienia 
na  bazie owoców do  placków i  ciast, nadzienie bakaliowe [owoce 
konserwowane], napoje mleczne, napoje z  produktów mlecznych, 
nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce 
glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lu-
krowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce 
w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do smaro-
wania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty do smaro-
wania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie 
z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością 
tłuszczu, Pasty do  zup, Pasty na  bazie orzechów, Pasty mleczne 
do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty przyrzą-
dzone z  orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna 
owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle 
mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce, Pokrojo-
ne sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, Pomi-
dory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory obrane 
ze  skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające się 
głównie z  warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy 
ziemne, Preparaty do  produkcji bulionów, Produkty z  suszonych 
owoców, Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, 
Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na  bazie mleka, Przekąski na  bazie orzechów, Przekąski 
na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszo-
nych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie ziem-
niaków, Przekąski z  owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory 
do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dżemy], Przyprawy sma-
kowe (pikle), Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, 
Purée z warzyw, Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Pu-
rée ziemniaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
schłodzone desery mleczne, sfermentowane owoce, skórki owoco-
we, słodkie nadzienia z  owoców, sok pomidorowy do  gotowania, 
sok cytrynowy do celów kulinarnych, soki owocowe do gotowania, 
soki roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie warzyw, sub-
stytuty mleka, suszone grzyby jadalne, suszone orzechy, suszone 
owoce, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatzi-
ki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowa-
ne, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Wa-
rzywa konserwowane [w  oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa 
marynowane, Warzywa obrane ze  skórki, Warzywa preparowane, 
Warzywa przetworzone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzy-
wa suszone, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne 
pasty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, kon-
serwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar z  wa-
rzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze mlecz-
ne do  napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecznych, 
Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, Zupy błyskawiczne, składniki 
do  sporządzania zup, Żelatyna, Zupy i  wywary, ekstrakty mięsne, 
Zupy w  proszku, Zupy w  puszkach, Zupy z  makaronem, Warzywa 
mrożone, Mrożone owoce, głęboko mrożone dania warzywne, Mro-
żone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów spożyw-
czych, Oleje roślinne do  celów spożywczych, Zmieszane oleje 
roślinne do celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko ro-
ślinne do użytku jako substytut mięsa, substytuty mięsa, substytuty 
serów, substytuty jaj, substytuty drobiu, substytuty masła, substy-
tuty margaryny, seitan [substytut mięsa], Bezmleczne substytuty 
mleka, Roślinne substytuty mleka, substytuty kwaśnej śmietany, 
Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], 
nabiał i substytuty nabiału, sztuczna śmietana [substytuty produk-
tów mlecznych], napoje na  bazie owsa [substytuty mleka], Mleko 
z nasion konopi jako substytut mleka, napoje na bazie soi stosowane 
jako substytuty mleka, gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, Batoniki na  bazie orzechów będące zamiennikami 
posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 
sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery 
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Proszki owo-
cowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, Koncentraty soków 
owocowo-warzywnych do  konsumpcji, Mieszanki owocowo-wa-

rzywne, Purée owocowo-warzywne, Przekąski na  bazie owoców 
i  warzyw, Mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne 
i mięsne, w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, 
jabłka duszone, mrożone runo leśne, w  tym grzyby, 30 aromaty 
do  żywności, artykuły spożywcze ze  zbóż, artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony 
zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, 
Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, 
Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos 
przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane 
mięsem i  warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i  guma 
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekola-
dowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy 
na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe, 
Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany 
[parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w po-
staci zagęszczonych sosów, Budyń w  proszku, Dodatki smakowe 
i  przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy 
owocowe [słodycze], ekstrakty czekoladowe do  przygotowywania 
napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty przy-
praw, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty stosowane jako dodatki sma-
kowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z  kakao do  stosowania 
jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aro-
maty do artykułów spożywczych, ekstrakty z kawy, ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, ekstrakty 
z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, esencje czekolado-
we do  przyrządzania napojów, esencje do  żywności (z  wyjątkiem 
esencji eterycznych i olejów eterycznych), esencje do gotowania, go-
fry, gorąca czekolada, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe kakao i napoje 
na bazie kakao, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe 
potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci so-
sów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, 
herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, Ka-
kao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania na-
pojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Ka-
sze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Keczup, Keczup 
[sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne 
stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy 
na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe 
do smarowania, liofilizowane dania, których głównym składnikiem 
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest 
ryż, lizaki mrożone, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki, Majo-
nez, Mąka, Mąka do  pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, 
Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], 
Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant 
do  gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron 
spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, Maryna-
ty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki do przy-
rządzania mrożonej herbaty w  proszku, Mieszanki kakaowe, Mie-
szanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające 
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyro-
by cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby 
cukiernicze, Mrożone mleczne desery w  formie batonów, Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone produkty z ciasta na-
dziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z ma-
karonu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (sło-
dycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, napoje czekoladowe, 
napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje mro-
żone na  bazie czekolady, napoje mrożone na  bazie kakao, napoje 
na  bazie kakao, napoje na  bazie kawy, napoje na  bazie herbaty 
z  owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na  bazie czekolady, 
z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające ka-
kao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzone z czekolady, 
napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje 
z  lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze 
wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orze-
chowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe galaretki [słodycze], Płat-
ki owsiane, Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Pa-
luszki chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pa-
sta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty 
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czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smaro-
wania na  bazie majonezu, Pasty do  sporządzania napojów kaka-
owych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z cze-
kolady i  orzechów do  smarowania kanapek, Pasty czekoladowe 
[do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie 
majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Pikant-
ne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, 
Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, 
Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lo-
dów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śnia-
daniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, 
Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na  cie-
pło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Po-
trawy składające się głównie z  ryżu, Potrawy z  makaronu, Precelki, 
Pralinki, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], Prepa-
raty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty do spo-
rządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty do sporządzania 
sosów, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Prepara-
ty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne do żyw-
ności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie ka-
kao, Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, 
Preparaty w  proszku zawierające kakao do  sporządzania napojów, 
Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, 
Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, 
Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przeką-
ski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszeni-
cy, Przekąski na  bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbo-
żowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziar-
niste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składa-
jące się głównie z  ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożo-
wych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie 
ziaren, Przekąski z  kukurydzy, Przekąski z  produktów zbożowych, 
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wa-
sabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsia-
ne jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, 
Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przy-
prawy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, Przypra-
wy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, 
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [goto-
we], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w  proszku, Rozpusz-
czalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycz-
nych], Ryż, składniki na  bazie kakao do  produktów cukierniczych, 
słodkie polewy i  nadzienia, słodkie pasty do  smarowania [miód], 
słodkie wyroby cukiernicze (nie  dla celów medycznych), słodycze 
bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze 
do  żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe 
w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słody-
cze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki na-
turalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone kraker-
sy, słone sosy, słodziki składające się z  koncentratów owocowych, 
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ry-
żowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos chrza-
nowy, sos czekoladowy, sos [jadalny], sos słodko-kwaśny, sos sojo-
wy, sos w  proszku, sos tatarski, sos teriyaki, sos żurawinowy 
[przyprawa], sosy, sosy chrzanowe, sosy curry, sosy do sałatek, sosy 
do  makaronów, sosy do  gotowania, sosy grzybowe, sosy na  bazie 
majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy o smakach orzechowych, 
sosy owocowe, sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], 
sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy salsa, sosy w pusz-
kach, sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy, 
sosy ziołowe, spaghetti, spaghetti i klopsy, spaghetti w sosie pomi-
dorowym w  puszce, sosy do  kurczaka, sosy do  mięsa z  grilla, sosy 
do ryżu, sosy do pizzy, sosy do sałatek zawierające śmietanę, sprosz-
kowane sosy w postaci granulowanej, substytut kawy na bazie cyko-
rii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, sub-
stytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa 
lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie 
warzyw, suche i  świeże makarony, kluski i  pierogi, suchary, suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z maka-
ronów, suszone zioła do celów kulinarnych, suszony makaron, syrop 
czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smako-

we, syropy czekoladowe do  przygotowywania napojów na  bazie 
czekolady, sztuczna czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów 
leczniczych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykań-
skie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukier-
nicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, 
Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płyn-
ne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające 
dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadanio-
we, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża przetworzo-
ne, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Płatki zbożowe, Żelki, 
Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne niż olej-
ki eteryczne], substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], Wani-
lina [aldehyd, substytut wanilii], substytuty kawy i herbaty, substytu-
ty lodów na  bazie soi, napoje na  bazie substytutów kawy, Cykoria 
do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substy-
tut kawy, Kwiaty i  liście jako substytuty herbaty, substytuty kawy 
[na  bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do  stosowania jako 
substytuty kawy, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, 
Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cy-
korii do stosowania jako substytuty kawy, ekstrakty z cykorii do sto-
sowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i  słód do  użytku 
jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wy-
korzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamien-
nikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami 
posiłków, sosy, glazury i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-
-owocowe, 32 aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owo-
ców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowa-
ne, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje 
zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, ekstrakty z  moszczu 
niesfermentowanego, esencje do produkcji napojów, esencje do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycz-
nych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w po-
staci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane 
soki owocowe, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalko-
holowe, Koncentraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, 
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty so-
ków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemonia-
da, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sor-
betowych, Mieszanki do  sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mineralne (wody-) [napoje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfer-
mentowany, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, 
napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie alo-
esu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Bez-
alkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbi-
rowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezal-
koholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie su-
szonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawarto-
ści witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawiera-
jące 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 warzyw, 
napoje na  bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substy-
tuty mleka, napoje na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające, na-
poje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owoco-
we niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się 
z  mieszanki soków owocowych i  warzywnych, napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu kola [na-
poje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, napoje warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbo-
gacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bez-
alkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niega-
zowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce 
(bezalkoholowe napoje z  soków-), Owocowe nektary, bezalkoholo-
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we, Pastylki do napojów gazowanych, Pomidory (sok-) [napój], Pre-
paraty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji 
napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, Prosz-
ki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokoso-
wej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, 
skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe 
na  bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki 
gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, sorbety [napoje], 
syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalko-
holowych, syropy do  sporządzania smakowych wód mineralnych, 
syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezal-
koholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [na-
poje 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 niegazo-
wana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda 
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, napoje owocowo-warzyw-
ne, soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje typu smoothie, 
Owocowo-warzywne napoje typu smoothie 

(111) 353837 (220) 2021 12 01 (210) 537207
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wadowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kubuś
(540) 

(591) biały, beżowy, żółty, czerwony, brązowy, zielony, niebieski, 
granatowy, szary
(531) 27 05 01, 29 01 15, 03 01 14, 03 01 24, 03 01 25, 03 01 26
(510), (511) 29 Batoniki na  bazie owoców i  orzechów, ajvar [pasta 
z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata 
[duszone warzywa], Cassoulet, Batony na  bazie orzechów i  nasion, 
Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, 
Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie 
[kapusta kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, 
Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery 
wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa], 
Dżemy, Dżemy i  marmolady owocowe, ekstrakty do  zup, ekstrakty 
warzywne do  gotowania, ekstrakty z  pomidorów, ekstrakty z  wa-
rzyw do konsumpcji, galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, gotowe dania warzywne, Flaki, gotowe dania z  mięsa, gotowe 
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe produkty z wa-
rzyw, grzyby gotowe do  spożycia, gulasze, gulasz błyskawiczny, 
grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owo-
ce, Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie pomi-
dorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], Kiszo-
ne warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców 
przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do goto-
wania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe, 
Koncentraty soków warzywnych do  konsumpcji, Koncentraty zup, 
Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, 
Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Krojone owoce, Krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowa-

ne owoce, Marmolada, Masło kakaowe, Masła orzechowe w proszku, 
Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, 
Mieszanki do zup, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców 
suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców 
i  orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się 
z  przetworzonych owoców i  przetworzonych orzechów, Mieszanki 
warzywne, Mleczne produkty, Mleko w  proszku, Mleko, nadzienia 
na  bazie owoców do  placków i  ciast, nadzienie bakaliowe [owoce 
konserwowane], napoje mleczne, napoje z  produktów mlecznych, 
nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce 
glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lu-
krowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce 
w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do smaro-
wania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty do smaro-
wania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie 
z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością 
tłuszczu, Pasty do  zup, Pasty na  bazie orzechów, Pasty mleczne 
do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty przyrzą-
dzone z  orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna 
owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle 
mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce, Pokrojo-
ne sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, Pomi-
dory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory obrane 
ze  skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające się 
głównie z  warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy 
ziemne, Preparaty do  produkcji bulionów, Produkty z  suszonych 
owoców, Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, 
Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na  bazie mleka, Przekąski na  bazie orzechów, Przekąski 
na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszo-
nych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie ziem-
niaków, Przekąski z  owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory 
do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dżemy], Przyprawy sma-
kowe (pikle), Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, 
Purée z warzyw, Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Pu-
rée ziemniaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
schłodzone desery mleczne, sfermentowane owoce, skórki owoco-
we, słodkie nadzienia z  owoców, sok pomidorowy do  gotowania, 
sok cytrynowy do celów kulinarnych, soki owocowe do gotowania, 
soki roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie warzyw, sub-
stytuty mleka, suszone grzyby jadalne, suszone orzechy, suszone 
owoce, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatzi-
ki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowa-
ne, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Wa-
rzywa konserwowane [w  oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa 
marynowane, Warzywa obrane ze  skórki, Warzywa preparowane, 
Warzywa przetworzone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzy-
wa suszone, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne 
pasty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, kon-
serwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar z  wa-
rzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze mlecz-
ne do  napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecznych, 
Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, Zupy błyskawiczne, składniki 
do  sporządzania zup, Żelatyna, Zupy i  wywary, ekstrakty mięsne, 
Zupy w  proszku, Zupy w  puszkach, Zupy z  makaronem, Warzywa 
mrożone, Mrożone owoce, głęboko mrożone dania warzywne, Mro-
żone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów spożyw-
czych, Oleje roślinne do  celów spożywczych, Zmieszane oleje 
roślinne do celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko ro-
ślinne do użytku jako substytut mięsa, substytuty mięsa, substytuty 
serów, substytuty jaj, substytuty drobiu, substytuty masła, substy-
tuty margaryny, seitan [substytut mięsa], Bezmleczne substytuty 
mleka, Roślinne substytuty mleka, substytuty kwaśnej śmietany, 
Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], 
nabiał i substytuty nabiału, sztuczna śmietana [substytuty produk-
tów mlecznych], napoje na  bazie owsa [substytuty mleka], Mleko 
z nasion konopi jako substytut mleka, napoje na bazie soi stosowane 
jako substytuty mleka, gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, Batoniki na  bazie orzechów będące zamiennikami 
posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 
sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery 
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Proszki owo-
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cowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, Koncentraty soków 
owocowo-warzywnych do  konsumpcji, Mieszanki owocowo-wa-
rzywne, Purée owocowo-warzywne, Przekąski na  bazie owoców 
i  warzyw, Mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne 
i mięsne, w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, 
jabłka duszone, mrożone runo leśne, w  tym grzyby, 30 aromaty 
do  żywności, artykuły spożywcze ze  zbóż, artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony 
zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, 
Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, 
Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos 
przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane 
mięsem i  warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i  guma 
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekola-
dowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy 
na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe, 
Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany 
[parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w po-
staci zagęszczonych sosów, Budyń w  proszku, Dodatki smakowe 
i  przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy 
owocowe [słodycze], ekstrakty czekoladowe do  przygotowywania 
napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty przy-
praw, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty stosowane jako dodatki sma-
kowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z  kakao do  stosowania 
jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aro-
maty do artykułów spożywczych, ekstrakty z kawy, ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, ekstrakty 
z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, esencje czekolado-
we do  przyrządzania napojów, esencje do  żywności (z  wyjątkiem 
esencji eterycznych i olejów eterycznych), esencje do gotowania, go-
fry, gorąca czekolada, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe kakao i napoje 
na bazie kakao, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe 
potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci so-
sów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, 
herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, Ka-
kao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania na-
pojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Ka-
sze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Keczup, Keczup 
[sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne 
stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy 
na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe 
do smarowania, liofilizowane dania, których głównym składnikiem 
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest 
ryż, lizaki mrożone, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki, Majo-
nez, Mąka, Mąka do  pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, 
Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], 
Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant 
do  gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron 
spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, Maryna-
ty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki do przy-
rządzania mrożonej herbaty w  proszku, Mieszanki kakaowe, Mie-
szanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające 
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyro-
by cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby 
cukiernicze, Mrożone mleczne desery w  formie batonów, Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone produkty z ciasta na-
dziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z ma-
karonu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (sło-
dycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, napoje czekoladowe, 
napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje mro-
żone na  bazie czekolady, napoje mrożone na  bazie kakao, napoje 
na  bazie kakao, napoje na  bazie kawy, napoje na  bazie herbaty 
z  owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na  bazie czekolady, 
z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające ka-
kao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzone z czekolady, 
napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje 
z  lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze 
wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orze-
chowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe galaretki [słodycze], Płat-
ki owsiane, Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Pa-

luszki chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pa-
sta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smaro-
wania na  bazie majonezu, Pasty do  sporządzania napojów kaka-
owych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z cze-
kolady i  orzechów do  smarowania kanapek, Pasty czekoladowe 
[do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie 
majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Pikant-
ne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, 
Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, 
Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lo-
dów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śnia-
daniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, 
Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na  cie-
pło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Po-
trawy składające się głównie z  ryżu, Potrawy z  makaronu, Precelki, 
Pralinki, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], Prepa-
raty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty do spo-
rządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty do sporządzania 
sosów, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Prepara-
ty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne do żyw-
ności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie ka-
kao, Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, 
Preparaty w  proszku zawierające kakao do  sporządzania napojów, 
Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, 
Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, 
Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przeką-
ski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszeni-
cy, Przekąski na  bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbo-
żowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziar-
niste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składa-
jące się głównie z  ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożo-
wych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie 
ziaren, Przekąski z  kukurydzy, Przekąski z  produktów zbożowych, 
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wa-
sabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsia-
ne jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, 
Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przy-
prawy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, Przypra-
wy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, 
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [goto-
we], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w  proszku, Rozpusz-
czalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycz-
nych], Ryż, składniki na  bazie kakao do  produktów cukierniczych, 
słodkie polewy i  nadzienia, słodkie pasty do  smarowania [miód], 
słodkie wyroby cukiernicze (nie  dla celów medycznych), słodycze 
bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze 
do  żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe 
w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słody-
cze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodziki na-
turalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone kraker-
sy, słone sosy, słodziki składające się z  koncentratów owocowych, 
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ry-
żowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos chrza-
nowy, sos czekoladowy, sos [jadalny], sos słodko-kwaśny, sos sojo-
wy, sos w  proszku, sos tatarski, sos teriyaki, sos żurawinowy 
[przyprawa], sosy, sosy chrzanowe, sosy curry, sosy do sałatek, sosy 
do  makaronów, sosy do  gotowania, sosy grzybowe, sosy na  bazie 
majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy o smakach orzechowych, 
sosy owocowe, sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], 
sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy salsa, sosy w pusz-
kach, sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy, 
sosy ziołowe, spaghetti, spaghetti i klopsy, spaghetti w sosie pomi-
dorowym w  puszce, sosy do  kurczaka, sosy do  mięsa z  grilla, sosy 
do ryżu, sosy do pizzy, sosy do sałatek zawierające śmietanę, sprosz-
kowane sosy w postaci granulowanej, substytut kawy na bazie cyko-
rii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, sub-
stytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa 
lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie 
warzyw, suche i  świeże makarony, kluski i  pierogi, suchary, suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z maka-
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ronów, suszone zioła do celów kulinarnych, suszony makaron, syrop 
czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smako-
we, syropy czekoladowe do  przygotowywania napojów na  bazie 
czekolady, sztuczna czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów 
leczniczych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykań-
skie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukier-
nicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, 
Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płyn-
ne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające 
dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadanio-
we, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża przetworzo-
ne, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Płatki zbożowe, Żelki, 
Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne niż olej-
ki eteryczne], substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], Wani-
lina [aldehyd, substytut wanilii], substytuty kawy i herbaty, substytu-
ty lodów na  bazie soi, napoje na  bazie substytutów kawy, Cykoria 
do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substy-
tut kawy, Kwiaty i  liście jako substytuty herbaty, substytuty kawy 
[na  bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do  stosowania jako 
substytuty kawy, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, 
Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cy-
korii do stosowania jako substytuty kawy, ekstrakty z cykorii do sto-
sowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i  słód do  użytku 
jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wy-
korzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamien-
nikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami 
posiłków, sosy, glazury i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-
-owocowe, 32 aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owo-
ców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowa-
ne, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje 
zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, ekstrakty z  moszczu 
niesfermentowanego, esencje do produkcji napojów, esencje do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycz-
nych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w po-
staci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane 
soki owocowe, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalko-
holowe, Koncentraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, 
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty so-
ków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemonia-
da, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do  sporządzana napojów 
sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mineralne (wody-) [napoje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfer-
mentowany, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, 
napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie alo-
esu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Bez-
alkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbi-
rowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezal-
koholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie su-
szonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawarto-
ści witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawiera-
jące 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 warzyw, 
napoje na  bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substy-
tuty mleka, napoje na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające, na-
poje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owoco-
we niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się 
z  mieszanki soków owocowych i  warzywnych, napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu kola [na-
poje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, napoje warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbo-
gacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bez-
alkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niega-

zowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z  soków-), Owocowe nektary, bezalkoholo-
we, Pastylki do napojów gazowanych, Pomidory (sok-) [napój], Pre-
paraty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji 
napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, Prosz-
ki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokoso-
wej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, 
skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe 
na  bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki 
gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, sorbety [napoje], 
syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalko-
holowych, syropy do  sporządzania smakowych wód mineralnych, 
syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezal-
koholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [na-
poje 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 niegazo-
wana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda 
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, napoje owocowo-warzyw-
ne, soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje typu smoothie, 
Owocowo-warzywne napoje typu smoothie 

(111) 353838 (220) 2021 12 01 (210) 537247
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 24
(732) KaBOs COsMeTICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gelIKe
(510), (511) 3 Kleje i  inne preparaty do  mocowania sztucznych pa-
znokci i tipsów, Kleje do utwardzania paznokci, Odżywki do paznok-
ci, Preparaty do  przedłużania paznokci, Preparaty do  pielęgnacji 
paznokci, lakiery do paznokci, Żele do paznokci, Preparaty do ozda-
biania paznokci, emalie do paznokci 

(111) 353839 (220) 2021 12 01 (210) 537255
(151) 2022 05 12 (441) 2022 01 24
(732) WUlKanO PeRFeCT sZaBała sPÓłKa JaWna, Świdnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WUlKanO PeRFeCT
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 01 04, 26 01 15, 04 03 01
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa w handlu, 37 Konserwacja i na-
prawa pojazdów silnikowych, Usługi napraw awarii pojazdów, Wul-
kanizacja opon 

(111) 353840 (220) 2021 12 03 (210) 537284
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) RaJChelD DORIan, Wilkowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURgeRWOOZ
(540) 

(591) czarny, czerwony, szary, biały
(531) 08 01 06, 26 01 04, 26 01 16, 09 01 10, 27 05 01, 29 01 14
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(510), (511) 43 Usługi restauracji fast-food, Usługi mobilnych restau-
racji, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości 

(111) 353841 (220) 2021 12 06 (210) 537340
(151) 2022 05 24 (441) 2022 01 31
(732) Van PUR sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOlVeZa
(540) 

(591) brązowy, niebieski, biały
(531) 26 04 03, 22 05 01, 26 01 01, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe 

(111) 353842 (220) 2021 12 06 (210) 537344
(151) 2022 05 24 (441) 2022 01 31
(732) hOlIsTIC ClInIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart aging clinic 
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 26 01 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyczne kremy, emulsje, Płyny, Żele, 
Oliwki, Pianki i  balsamy, Preparaty i  produkty kosmetyczne do  wy-
pełniania zmarszczek, Usuwania defektów i schorzeń skóry u  ludzi, 
Preparaty i produkty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki i preparaty 
do kąpieli, Preparaty i produkty do opalania i chroniące przed pro-
mieniowaniem ultrafioletowym, Preparaty i produkty do samoopa-
lania, Preparaty i produkty do mycia, Pielęgnacji i ochrony włosów, 
Preparaty i  produkty do  koloryzacji i  stylizacji włosów, Preparaty 
i produkty do makijażu oraz demakijażu, Preparaty i produkty do pie-
lęgnacji, ochrony i malowania paznokci, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Perfumy, Wody toaletowe, Olejki esencjonalne i  ekstrakty 
aromatyczne, Dezodoranty i środki przeciw poceniu, antyperspiran-
ty, Preparaty do depilacji, Preparaty i produkty do golenia i po gole-
niu, Preparaty i produkty do higieny intymnej zawarte w tej klasie, 
Pudry kosmetyczne nielecznicze, Środki i  preparaty do  pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, Środki do czyszczenia zębów, Środki toaletowe 
zawarte w tej klasie, 5 Preparaty i produkty medyczne, Produkty far-
maceutyczne dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne do użytku w der-
matologii, Preparaty farmaceutyczne stosowane w medycynie este-
tycznej, Preparaty farmaceutyczne do  wypełniania zmarszczek, 
usuwania defektów i schorzeń skóry, Preparaty i produkty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji, mycia i ochrony skóry, włosów i paznokci, Ko-
smetyki do celów leczniczych, Produkty do pielęgnacji twarzy i ciała 

do  celów medycznych, Produkty farmaceutyczne do  odmładzania 
skóry, lecznicze preparaty złuszczające, lecznicze: kremy, emulsje, 
płyny, żele, oliwki, pianki i balsamy, lecznicze kremy ochronne, sole 
do kąpieli do celów medycznych, Preparaty lecznicze do kąpieli, Ko-
mórki macierzyste do celów medycznych, Osocze krwi, Komórki re-
konstytuowane do zabiegów klinicznych w zakresie pielęgnacji skó-
ry, suplementy diety, suplementy diety przeznaczone do polepszania 
stanu skóry, włosów i paznokci do celów leczniczych, Środki leczni-
cze przeciw poceniu się, Preparaty sanitarne do celów medycznych, 
Preparaty antyseptyczne, Instrumenty do celów farmaceutycznych, 
9 Programy komputerowe, Programy do urządzeń mobilnych, Pery-
feryjne urządzenia komputerowe, Komputery, Komputery przeno-
śne, Urządzenia i przyrządy do nauczania, audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne do  nauczania, Informacje i  dane utrwalone na  nośni-
kach, Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne z za-
kresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, 
farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywie-
nia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, 
aplikacje mobilne, Programy i oprogramowanie zawarte w tej klasie, 
edukacyjne programy i  oprogramowanie komputerowe dotyczące 
medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farma-
kologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, od-
żywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, Oprogra-
mowanie i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia 
danych i  informacji, prowadzenia badań oraz wykonywania analiz 
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilita-
cji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny ży-
wienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, 
Programy komputerowe do obsługi klinik i innych placówek medycz-
nych, Programy komputerowe do diagnostyki medycznej i do moni-
torowania stanu zdrowia, 10 aparatura, Urządzenia i  instrumenty 
medyczne, sprzęt medyczny, aparatura i urządzenia do diagnostyki, 
badania i kontroli do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych i medycyny estetycznej, aparatura, urządze-
nia i  instrumenty stosowane w  zabiegach medycyny estetycznej, 
dermatologii, kosmetyce i ginekologii, Urządzenia i przyrządy do fi-
zjoterapii i  rehabilitacji: fotele, krzesła, materace, Maty masujące 
do celów rehabilitacyjnych i leczniczych, aparaty i przyrządy do ma-
sażu kosmetycznego i leczniczego, Urządzenia do fototerapii, Tasery 
medyczne, lasery do  celów medycyny estetycznej, Urządzenia 
do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, Prote-
zy i sztuczne implanty, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, administrowanie i  zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą w  zakresie franchisingu, 
Pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z  organizowa-
niem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządza-
niu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, Po-
moc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
Świadczenie usług badań rynkowych, Rozwój systemów zarządzania 
szpitalami, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w  zarządzaniu nimi, Zarządzanie klinikami medycznymi 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Usługi w  zakresie strategii biznesowych, Usługi 
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, 
Zarządzanie szpitalami, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla 
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie (w  ra-
mach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania 
licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach 
danych, Udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlo-
wych i marketingowych z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, 
dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, 
kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia 
oraz pielęgnacji ciała, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w  dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Orga-
nizacja, prowadzenie, zarządzanie i nadzorowanie programów moty-
wacyjnych, programów lojalnościowych i programów promocyjnych 
dla klientów, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, Wydawanie bo-
nów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, Usłu-
gi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, Doradztwo w za-
kresie marketingu lojalnościowego, Usługi reklamowe, Usługi 
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w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowych, Dystry-
bucja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, 
prospektów, próbek, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi promocyjne 
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi zarządzania sprzedażą, 
Usługi w  zakresie promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży urządzeń 
i przyrządów do nauczania, komputerów, informacji i danych utrwa-
lonych na nośnikach, Publikacji elektronicznych aplikacji mobilnych, 
programów komputerowych, kosmetyków, środków perfumeryj-
nych i  zapachowych, środków i  preparatów do  pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, artykułów i środków toaletowych, produktów i prepa-
ratów medycznych, substancji dietetycznych i  suplementów diety, 
aparatów, urządzeń i  instrumentów medycznych, 36 Doradztwo 
ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia zdrowotne, Pośrednictwo finanso-
we, Pośrednictwo kredytowe, Doradztwo finansowe, Usługi sponso-
rowania finansowego, sponsorowanie społecznych akcji charyta-
tywnych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych, 
Usługi związane z finansowaniem kosztów leczenia, Organizowanie 
zbiórek funduszy na  cele charytatywne, edukacyjne, szkoleniowe, 
kulturalne, zdrowotne, sportowe, Organizowanie akcji zbierania fun-
duszy w celu wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz 
osób będących w potrzebie, gromadzenie i inwestowanie funduszy 
na cele charytatywne, usługi informacyjne i konsultacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji i naucza-
nia, edukacja i szkolenia w dziedzinie ochrony zdrowia i urody, Usługi 
edukacji w zakresie medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, 
rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, hi-
gieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielę-
gnacji ciała, Organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, semi-
nariów, kongresów w  obszarze ochrony zdrowia i  urody, 
Organizowanie loterii, Organizowanie imprez kulturalnych, rozryw-
kowych i edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie balów, imprez okolicznościowych, koncertów, Przygotowy-
wanie, organizowanie i  prowadzenie konkursów, kursów, szkoleń, 
warsztatów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferen-
cji, pokazów i  wystaw, targów i  ekspozycji tematycznych z  zakresu 
medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farma-
kologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, od-
żywiania, dietetyki, ochrony zdrowia, urody oraz pielęgnacji ciała 
w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Produkcja programów tele-
wizyjnych i  radiowych, Przygotowywanie i  produkowanie filmów, 
audycji, prezentacji i programów rozrywkowych dotyczących medy-
cyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakolo-
gii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywia-
nia, dietetyki, ochrony zdrowia, urody oraz pielęgnacji ciała, 
Przygotowywanie, produkowanie i  realizacja radiowych i  telewizyj-
nych programów edukacyjnych i rozrywkowych z zakresu medycyny, 
medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psy-
chologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, 
dietetyki, ochrony zdrowia, urody oraz pielęgnacji ciała, Usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i  interneto-
we, Usługi tworzenia publikacji multimedialnych i  internetowych, 
Publikowanie książek, tekstów innych niż reklamowe, Publikacje ksią-
żek, periodyków w obszarze tematów ochrony zdrowia i urody, Publi-
kacja tekstów, Innych niż reklamowe, Publikowanie książek, czaso-
pism i  periodyków on-line z  zakresu medycyny, medycyny 
estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, 
kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, 
pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, Udostępnianie publikacji 
on-line z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, re-
habilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higie-
ny żywienia, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia 
i urody, Usługi charytatywne związane z edukacją w zakresie medy-
cyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, 
psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny, żywienia, odżywiania, 
dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, 43 Usługi w za-
kresie prowadzenia hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, 
ośrodków odnowy biologicznej, Usługi w zakresie prowadzenia ka-
wiarni, kafeterii, restauracji, Usługi w  zakresie dostarczania potraw 
i napojów, Usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń na pokazy, 
wystawy, szkolenia, warsztaty, seminaria, sympozja, konferencje, 
kongresy, Załatwianie formalności związanych z  tymczasowym za-
kwaterowaniem, 44 Usługi medyczne, Usługi w zakresie zorganizo-
wanej opieki zdrowotnej, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowot-
nej, Usługi klinik zdrowia, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, 

Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny estetycznej, Usługi 
medyczne w zakresie chirurgii kosmetycznej i plastycznej, ginekolo-
gii, dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji urody, usługi ko-
smetyczne, Usługi klinik kosmetycznych, salonów kosmetycznych, 
salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów odnowy biologicz-
nej, Usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, upiększających, pie-
lęgnacyjnych, Zabiegi depilacyjne, Usługi manicure i pedicure, Usłu-
gi w  zakresie makijażu, Usługi wizażu, Usługi udostępniania saun, 
solariów, Usługi diagnozy psychologicznej, Badania, Doradztwo 
i  konsultacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, Usługi w  za-
kresie fizjoterapii i  fizykoterapii, Opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, Badania w zakresie diagnozy sta-
nu zdrowia, Informacja w obszarze ochrony zdrowia i urody, Udziela-
nie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Telemedycy-
na, Dostarczanie informacji z  zakresu medycyny, medycyny 
estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, 
kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, 
ochrony zdrowia, urody oraz pielęgnacji ciała, Usługi doradcze w za-
kresie opieki zdrowotnej, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochro-
ny zdrowia, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Usługi do-
radztwa w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo dotyczące 
stosowania preparatów kosmetycznych i  leczniczych, Zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Usługi im-
plantacji włosów, laseroterapia, Usługi mikrodermabrazji, Usługi 
drenażu limfatycznego, aromaterapia, Usługi w zakresie reiki, Usługi 
w zakresie hydroterapii, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi para-
medyczne, Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, homeopatią, 
naturopatią, Usługi masażu, Masaże lecznicze, Opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, Usługi w zakresie leczenia uza-
leżnień, Usługi w zakresie odchudzania, leczenie alergii, Usługi den-
tystyczne, Opiniowanie medyczne, ekspertyzy medyczne, Usługi 
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem ko-
mórek macierzystych, Usługi przechowywania komórek macierzy-
stych, 45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], 
Porady prawne w  zakresie franchisingu, Doradztwo w  zakresie 
aspektów prawnych franszyzy, Usługi prawne dotyczące praw wła-
sności intelektualnej, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności 
przemysłowej i  praw autorskich poprzez licencjonowanie na  rzecz 
osób trzecich [usługi prawne], eksploatacja praw własności przemy-
słowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], 
Profesjonalne usługi doradcze związane z  licencjonowaniem praw 
autorskich, Usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa medycz-
nego, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, Usługi sporządzania opinii, ekspertyz i analiz prawnych, Wy-
szukiwanie, kompilacja i dostarczanie informacji prawnych 

(111) 353843 (220) 2021 12 06 (210) 537373
(151) 2022 04 22 (441) 2021 12 27
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) partners International
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 14 05 02, 14 05 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, 36 agencje nieruchomości, Doradztwo w  sprawach 
finansowych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem nie-
ruchomym, Wycena nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem zakwaterowania [mieszkania] 
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(111) 353844 (220) 2021 12 07 (210) 537415
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) MORgUleC aRTUR sg, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sZKOlenIa gROM
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 02 01 02, 24 01 05, 21 01 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 nauczanie i  szkolenia, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], szkolenia strzeleckie, szkolenia 
militarne 

(111) 353845 (220) 2021 12 08 (210) 537430
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) VOlTMaX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZasIlenI słOŃCeM
(510), (511) 9 Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo instalacji 
elektrycznych, Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo instalacji 
fotowoltaicznych, Urządzenia monitorujące instalacje elektrycz-
ne, Urządzenia monitorujące instalacje fotowoltaiczne, 35 Usługi 
sprzedaży samochodów elektrycznych, Usługi sprzedaży ładowarek 
elektrycznych, Usługi sprzedaży ładowarek elektrycznych do samo-
chodów, Usługi sprzedaży instalacji elektrycznych do samochodów, 
Usługi sprzedaży instalacji elektrycznych, Usługi sprzedaży instalacji 
fotowoltaicznych, Usługi informacyjne w zakresie instalacji elektrycz-
nych, Usługi informacyjne w  zakresie instalacji fotowoltaicznych, 
Promowanie instalacji elektrycznych, Promowanie instalacji foto-
woltaicznych, Usługi doradcze w  zakresie sprzedaży instalacji elek-
trycznych i instalacji fotowoltaicznych, 37 Usługi doradcze związane 
z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, In-
stalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa 
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwa-
cja instalacji fotowoltaicznych, Usługi doradcze w zakresie montażu, 
serwisowaniu i demontażu instalacji elektrycznych, Usługi doradcze 
w zakresie montażu, serwisowaniu i demontażu instalacji fotowolta-
icznych, Demontaż instalacji fotowoltaicznych, 39 Usługi doradztwa 
związane z dystrybucją energii elektrycznej, Wynajem samochodów 
elektrycznych, 40 Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii 
elektrycznej, 42 Usługi analiz i testów związane z urządzeniami inży-
nierii elektrycznej, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, sporzą-
dzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych 

(111) 353846 (220) 2021 12 08 (210) 537431
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) VOlTMaX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) słOneCZna ReWOlUCJa
(510), (511) 9 Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo instalacji 
elektrycznych, Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo instalacji 
fotowoltaicznych, Urządzenia monitorujące instalacje elektrycz-
ne, Urządzenia monitorujące instalacje fotowoltaiczne, 35 Usługi 
sprzedaży samochodów elektrycznych, Usługi sprzedaży ładowarek 
elektrycznych, Usługi sprzedaży ładowarek elektrycznych do samo-
chodów, Usługi sprzedaży instalacji elektrycznych do samochodów, 
Usługi sprzedaży instalacji elektrycznych, Usługi sprzedaży instalacji 
fotowoltaicznych, Usługi informacyjne w zakresie instalacji elektrycz-

nych, Usługi informacyjne w  zakresie instalacji fotowoltaicznych, 
Promowanie instalacji elektrycznych, Promowanie instalacji foto-
woltaicznych, Usługi doradcze w  zakresie sprzedaży instalacji elek-
trycznych i instalacji fotowoltaicznych, 37 Usługi doradcze związane 
z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, In-
stalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa 
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwa-
cja instalacji fotowoltaicznych, Usługi doradcze w zakresie montażu, 
serwisowaniu i demontażu instalacji elektrycznych, Usługi doradcze 
w zakresie montażu, serwisowaniu i demontażu instalacji fotowolta-
icznych, Demontaż instalacji fotowoltaicznych, 39 Usługi doradztwa 
związane z dystrybucją energii elektrycznej, Wynajem samochodów 
elektrycznych, 40 Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii 
elektrycznej, 42 Usługi analiz i testów związane z urządzeniami inży-
nierii elektrycznej, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, sporzą-
dzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych 

(111) 353847 (220) 2021 12 07 (210) 537451
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 10
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUg naUKOWO-TeChnICZnyCh 
PRO nOVUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prognoza PRO
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 42 Prace badawczo-rozwojowe z zakresu urządzeń ener-
getycznych, naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz badania 
i  projektowanie w  zakresie urządzeń energetycznych, usługi analiz 
i  badań przemysłowych w  dziedzinie nauk przyrodniczych i  tech-
nicznych, usługi oraz prace badawczo-rozwojowe dotyczące opro-
gramowania komputerowego i systemów komputerowych 

(111) 353848 (220) 2022 02 02 (210) 539365
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) sKRZyPCZyK KaROlIna KIngWay eUROPe MaChIneRy, 
Popów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) loncin
(510), (511) 7 Zestawy generatorów elektrycznych, awaryjne ge-
neratory prądu, awaryjne generatory prądotwórcze, aparatura 
do  dostarczania energii [generatory], alternatory [generatory prą-
du przemiennego], alternatory elektryczne, elektryczne generatory 
dieslowe, generatory, generatory prądu przemiennego [alternatory], 
generatory prądu przemiennego, generatory wysokiego napięcia, 
Instalacje elektryczne [generatory], Przenośne generatory prądu 
elektrycznego, silniki do wytwarzania energii elektrycznej, Zestawy 
generatorów prądu elektrycznego, Roboty do użytku przemysłowe-
go, Prąd (generatory-), Maszyny do wytwarzania prądu, generatory 
prądu, Maszyny do  przenoszenia materiałów, Maszyny do  przeno-
szenia palet, Maszyny do załadunku i rozładunku, silniki wyciągarek, 
Roboty transportowe, generatory elektryczności, Roboty do zasto-
sowania w  przemyśle, Prądnice, Pompy, kompresory i  dmuchawy, 
akumulatory hydrauliczne, akumulatory hydrauliczne stanowiące 
części maszyn, akumulatory hydropneumatyczne, akumulatory 
próżniowe do  silników spalinowych wewnętrznego spalania, al-
ternatory do  pojazdów lądowych, alternatory elektryczne do  po-
jazdów lądowych, alternatory elektryczne do  pojazdów wodnych, 
alternatory rozruszników, Części mechanizmów napędu [inne niż 
do pojazdów lądowych], Części do silników mechanicznych do po-
jazdów lądowych, Dieslowe przyrządy wtryskowe, elektroniczne 
układy sterowania do  silników, elektryczne alternatory do  maszyn, 
elektryczne mechanizmy napędowe do  pojazdów wodnych, elek-
tryczne napędy do  maszyn, elektryczne napędy silnikowe na  prąd 
zmienny, elektryczne przetwornice jednotwornikowe, elektryczne 
silniki napędowe do  maszyn, elektryczne silniki rozruchowe, ge-
neratory elektryczne do  pojazdów, generatory gazów obojętnych 
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[maszyny], napęd silnikowy [inny niż do pojazdów lądowych], Roz-
ruszniki do napędów i silników, Rozruszniki do silników, silniki ben-
zynowe nie do pojazdów lądowych, silniki Diesla do maszyn, silniki 
Diesla nie do pojazdów lądowych, silniki do maszyn, silniki do mo-
deli pojazdów, silniki do  podnośników, silniki do  pojazdów innych 
niż lądowe, silniki do  sprężarek, silniki elektryczne do  maszyn, sil-
niki elektryczne i części do nich, nie do pojazdów lądowych, silniki 
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki elektryczne, inne 
niż do  pojazdów lądowych, silniki elektryczne z  przekładnią zęba-
tą, inne niż do pojazdów lądowych, silniki elektryczne [z wyjątkiem 
silników do  pojazdów lądowych], silniki hydrauliczne do  koparek, 
silniki na  sprężone powietrze, silniki napędowe inne niż do  pojaz-
dów lądowych, silniki napędowe, inne niż do  pojazdów lądowych, 
silniki przekładniowe, inne niż do  pojazdów lądowych, silniki spa-
linowe do  maszyn, silniki spalinowe do  maszyn przemysłowych, 
silniki spalinowe wewnętrznego spalania do  wytwarzania energii, 
12 Pojazdy i  środki transportu, Części i akcesoria do pojazdów, Po-
jazdy elektryczne, Pojazdy przewożące ładunek, Pojazdy wyposa-
żone w urządzenia do załadunku, Pojazdy napędzane elektrycznie, 
Pojazdy kołowe, lądowe pojazdy i  środki transportu, Koła i  opony 
oraz gąsienicowe układy bieżne do  pojazdów, Części i  akcesoria 
do  pojazdów lądowych, Maski silników do  pojazdów, silniki prze-
kładniowe do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe, w tym 
silniki do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe do pojazdów 
lądowych, Mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do po-
jazdów lądowych, napędy elektryczne do pojazdów lądowych, na-
pędy silnikowe elektryczne do pojazdów lądowych, Pojazdy lądowe 
(silniki do-), silniki benzynowe do pojazdów lądowych, silniki cieplne 
do pojazdów lądowych, silniki Diesla do pojazdów lądowych, silniki 
Diesla z turbiną do pojazdów lądowych, silniki do motocykli, silniki 
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, 
silniki elektryczne do  pojazdów dwukołowych, silniki elektrycz-
ne z  przekładnią zębatą do  pojazdów lądowych, silniki napędowe 
do pojazdów lądowych, silniki spalinowe (do pojazdów lądowych), 
silniki spalinowe wewnętrznego spalania do pojazdów lądowych 

(111) 353849 (220) 2022 03 15 (210) 540939
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) FUTURe seleCTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zielona góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFee seleCTIOn
(540) 

(591) złoty, biały, granatowy
(531) 11 03 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 11 Domowe ekspresy do  kawy [elektryczne], ekspre-
sy do  kawy espresso, ekspresy do  palenia ziaren kawy, elektrycz-
ne dzbanki do  kawy wyposażone w  zaparzacz, elektryczne filtry 
do  kawy, elektryczne podgrzewacze do  herbaty, elektryczne urzą-
dzenia do  palenia kawy, elektryczne urządzenia do  parzenia her-
baty, elektryczne warniki do  herbaty, elektryczne warniki do  kawy, 
elektryczne zaparzacze do herbaty, elektryczne zaparzacze do kawy, 
Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów do kawy, Ka-
wiarki elektryczne, Kawiarki elektryczne do celów domowych, Urzą-
dzenia do palenia kawy, Urządzenia do parzenia herbaty, 30 aromaty 
do herbaty, Brązowy cukier, Cukier, Czekolada, Czekolada pitna, Cze-
koladowa kawa, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, gorąca 
czekolada, gotowa kawa i  napoje na  bazie kawy, herbaty, herbaty 
aromatyzowane [inne niż do  celów leczniczych], herbaty o  smaku 
owocowym [inne niż lecznicze], herbaty owocowe, herbaty zioło-
we, inne niż do celów leczniczych, Kakao, Kakaowe napoje, Kapsuł-
ki z  kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa 

mielona, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa rozpuszczalna, 
Kawa słodowa, Koncentraty kawy, liście herbaty, Mieszanina esen-
cji i ekstraktów z kawy, Mieszanki kawy słodowej i kakao, Mieszanki 
kawy słodowej i  kawy, napoje czekoladowe, napoje kawowe, na-
poje na  bazie kawy, napoje sporządzone z  herbaty, Palone ziarna 
kawy, substytuty kawy, syropy czekoladowe do  przygotowywania 
napojów na bazie czekolady, syropy glukozowe spożywcze, syropy 
i melasa, syropy smakowe, Torebki z kawą, Ziarna kawy, Ziarna kawy 
powlekane cukrem, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie programami lojalności konsumenta, administro-
wanie programami motywacyjnymi w  celu promowania sprzedaży 
towarów i  usług dla osób trzecich, administrowanie programów 
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, administrowa-
nie sprawami przedsiębiorstwa, agencje eksportowe i  importowe, 
agencje reklamowe, analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i kon-
sultacyjne, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicz-
nego, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Do-
radztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie pu-
blic relations, Doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Dostar-
czanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na  temat 
towarów i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, elektro-
niczne przetwarzanie danych, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, Kompilacja ogło-
szeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 
Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing referen-
cyjny, Marketing towarów i  usług na  rzecz innych, Organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, Prezentacja firm 
oraz ich  towarów i  usług w  internecie, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów 
w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja materiałów 
reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Promowanie towarów i  usług osób 
trzecich, Promowanie towarów i  usług osób trzecich za  pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, Przygotowywanie kampanii 
reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Reklama i  usługi rekla-
mowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Udostępnianie i  wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie 
informacji handlowych, Udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich, Usługi marketingowe, 
Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi przedstawicielstw handlo-
wych, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, 
Usługi w  zakresie reklamy i  promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, usługi prowadze-
nia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu interneto-
wego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: aroma-
ty do herbaty, brązowy cukier, ciśnieniowe ekspresy do kawy, cukier, 
czajniczki do  herbaty, czajniczki do  herbaty z  metali szlachetnych, 
czekolada, czekolada pitna, czekoladowa kawa, domowe ekspresy 
do kawy [elektryczne], dzbanki do kawy, ekspresy do kawy espresso, 
ekspresy do kawy, nieelektryczne, ekspresy do palenia ziaren kawy, 
ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z  kawy, elektryczne dzbanki 
do kawy wyposażone w zaparzacz, elektryczne filtry do kawy, elek-
tryczne młynki do kawy, elektryczne podgrzewacze do herbaty, elek-
tryczne spieniacze mleka do  kawy, elektryczne urządzenia do  pa-
rzenia herbaty, elektryczne warniki do herbaty, elektryczne warniki 
do kawy, elektryczne zaparzacze do herbaty, elektryczne zaparzacze 
do kawy, filiżanki do kawy, filtry [dripy] nieelektryczne do parzenia 
kawy, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, filtry do kawy 
papierowe, filtry papierowe do ekspresów do kawy, gorąca czekola-
da, gotowa kawa i  napoje na  bazie kawy, herbaty, herbaty aroma-
tyzowane [inne niż do celów leczniczych], herbaty o smaku owoco-
wym [inne niż lecznicze], herbaty owocowe, herbaty ziołowe, inne 
niż do celów leczniczych, imbryczki do herbaty, kakao, kakaowe na-
poje, kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów do kawy, 
kapsułki z  kawą, kawa, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, 
kawa mielona, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa rozpusz-
czalna, kawa słodowa, kawiarki, koncentraty kawy, kubki do  kawy, 
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kubki termiczne, liście herbaty, maszyny do wyciskania kawy, maty 
pod naczynia przy serwowaniu herbaty, miarki do kawy, mieszadeł-
ka do kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszanki kawy 
słodowej i kakao, mieszanki kawy słodowej i kawy, Usługi prowadze-
nia sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie 
do  sprzedaży w  ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie 
sprzedaży wysyłkowej obejmującej: młynki do kawy, młynki do kawy, 
inne niż obsługiwane ręcznie, napoje bezalkoholowe, napoje czeko-
ladowe, napoje kawowe, napoje na bazie kawy, napoje sporządzone 
z herbaty, nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, nieelektryczne 
zaparzacze do herbaty, palone ziarna kawy, papierowe filtry do her-
baty, podstawki na  torebki herbaty, pojemniki próżniowe na  ziarna 
kawy, ręczne młynki do kawy, serwisy do herbaty, serwisy do herbaty 
z metali szlachetnych, serwisy do kawy z metali szlachetnych, serwisy 
do kawy z porcelany, sitka do herbaty, substytuty kawy, syropy cze-
koladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, syropy 
glukozowe spożywcze, syropy i  melasa, syropy smakowe, szczotki 
do  czyszczenia dziobków czajniczków do  herbaty, termosy [butelki 
termiczne], torebki z  kawą, urządzenia do  parzenia herbaty, zapa-
rzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty 
z metali szlachetnych, zestawy filiżanek do kawy składające się z ma-
łych filiżanek i spodków, ziarna kawy, ziarna kawy powlekane cukrem, 
łyżeczki do herbaty, łyżeczki do kawy 

(111) 353850 (220) 2022 03 21 (210) 541159
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) InDyKPOl BRanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hUMMUs Z PIeRsI InDyKa
(540) 

(591) biały, szary
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 
27 05 24, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 18, 26 04 22
(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe 
dania z  mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z drobiu, gotowe posiłki składające się głównie z indy-
ka, Mięso gotowe do spożycia, Konserwy drobiowe, Mięso z indyka, 
Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Produkty z indyka, gotowany 
indyk, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z  mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się głównie z  in-
dyka, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe 
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Konserwy mięsne, Mię-
so gotowane, Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Pasztet mięsny, Przekąski na bazie mięsa, Przetworzone pro-
dukty mięsne, Wędliny 

(111) 353851 (220) 2015 01 16 (210) 437750
(151) 2022 05 24 (441) 2015 04 27
(732) MeBle VOX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Czerwonak (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hUMan TOUCh gROUP
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 19 boazeria niemetalowa, boazerie, deski drewniane 
podłogowe, drzwi niemetalowe, elementy wykończeniowe bu-
dowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe dachów nie-
metalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, listwy niemetalowe, 
materiały budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla 

budownictwa, okładziny ścienne niemetalowe dla budownictwa, 
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, parkiety, płytki niemetalowe dla 
budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty 
parkietowe podłogowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
pokrycia niemetalowe ściany, profile niemetalowe dla budownictwa, 
sufity niemetalowe, 20 bambus, haczyki niemetalowe do wieszania 
odzieży, haczyki niemetalowe na odzież, karnisze do zasłon, kasety 
drewniane lub z  tworzyw sztucznych, klepka bednarska, kojce dla 
dzieci, kółka do zasłon, kształtki na ramy obrazów, kształtki na ramy 
obrazów jako obramowania, lustra, materace, materace sprężynowe 
do łóżek, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemow-
ląt, meble z  wyłączeniem mebli do  masażu, podpory pod książki, 
poduszki, pojemniki do  pakowania z  tworzyw sztucznych, pościel 
oprócz bielizny pościelowej, ramy do  obrazów, stojaki na  czasopi-
sma, stojaki na  parasole, szkło srebrzone jako lustra, tafle szklane 
na lustra, 35 analizy kosztów, badania marketingowe, badania rynku, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo 
specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w  zakresie organizacji, zarządzania i  prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, edycja 
tekstów, fotokopiowanie, księgowość, marketing, obróbka tekstów, 
organizacja pokazów mody w  celach promocyjnych, organizacja 
wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
sprzedaży w  trybie aukcji i  przetargów publicznych, organizowa-
nie targów w  celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
jako doradztwo handlowe, pokazy towarów, pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w  prowadzeniu i  zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc 
w  zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowy-
mi, pośrednictwo pracy, powielanie dokumentów, pozyskiwanie 
informacji o  działalności gospodarczej, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, przygotowywanie reklamy prasowej, public relations, 
reklama, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, rekruta-
cja personelu, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i  sponsorowanych, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi edytorskie w  dziedzinie 
reklamy, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi zwią-
zane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajem fotokopiarek, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wy-
posażenia biurowego-w/w w zakresie produktów weterynaryjnych, 
substancji dietetycznych do użytku weterynaryjnego, suplementów 
diety dla zwierząt, żywności dla zwierząt, pasz i dodatków oraz sub-
stancji do żywienia zwierząt w ogóle, 41 doradztwo zawodowe jako 
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, edukacja jako 
nauczanie, kształcenie praktyczne jako pokazy, nauczanie, organi-
zowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, 
organizowanie i  obsługa zjazdów, organizowanie i  prowadzenia 
warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowa-
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów jako szkolenia, organizowanie i  prowadzenie zjazdów, 
organizowanie spektakli jako impresariat, organizowanie wystaw 
z  dziedziny kultury lub edukacji, publikowanie elektroniczne on-li-
ne nie do pobrania, publikowanie książek, udostępnianie obiektów 
i  urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi 
szkół jako edukacja, wystawianie spektakle na  żywo, wystawianie 
spektakli, wyższe uczelnie jako edukacja – w/w w zakresie ćwiczeń 
w  celu rozwoju osobowości, kursów treningowych w  celu rozwoju 
osobowości, usług szkoleniowych związanych z rozwojem możliwo-
ści intelektualnych dzieci i  dorosłych, usług szkoleniowych związa-
nych z rozwojem możliwości mentalnych dzieci i dorosłych, 42 pro-
jektowanie dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe 

(111) 353852 (220) 2020 06 02 (210) 514193
(151) 2022 05 30 (441) 2020 12 07
(732) lanKO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Dobra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lanKO OKna PReMIUM
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(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 07 03 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 6 stolarka budowlana metalowa, okna i  drzwi metalo-
we, ościeżnice i futryny do drzwi i bram metalowe, futryny do okien 
metalowe, skrzydła do  drzwi, okien i  bram metalowe, prowadnice 
do drzwi przesuwnych z metalu, bramy, bramy garażowe metalowe, 
drzwi garażowe metalowe, rolety zewnętrzne i wewnętrzne metalo-
we, żaluzje metalowe, okucia do  drzwi, okien, bram i  rolet, 19 sto-
larka budowlana niemetalowa, okna i drzwi niemetalowe, ościeżnice 
i futryny do drzwi i bram niemetalowe, futryny do okien niemetalo-
we, skrzydła do drzwi, okien i bram niemetalowe, bramy, bramy gara-
żowe niemetalowe, drzwi garażowe niemetalowe, rolety zewnętrzne 
i wewnętrzne niemetalowe, żaluzje niemetalowe, 35 usługi doradz-
twa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej handlowej i usługowej, pozyskiwanie i udostępnia-
nie informacji o  działalności gospodarczej handlowej i  usługowej, 
usługi doradztwa w  zakresie zarządzania personalnego, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna w tym także przez Internet stolarki otworowej, 
stolarki budowlanej oraz osprzętu do  stolarki otworowej, stolarki 
budowlanej, promocja sprzedaży stolarki budowlanej oraz osprzętu 
do stolarki budowlanej, informacja handlowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama radiowa i  telewizyjna, organizowanie targów i  wystaw 
w  celach handlowych i  reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach 
handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, usługi eksportowe 
dotyczące stolarki otworowej, 37 usługi budowlane, budownictwo 
mieszkaniowe i  użyteczności publicznej, budowa domów wielo 
oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych, budowa 
obiektów usługowo-handlowych i biurowych, usługi budowlane do-
tyczące infrastruktury technicznej, montaż stolarki otworowej, pra-
ce remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi 
budowlane instalacyjne dotyczące stolarki otworowej, usługi infor-
macji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, 
tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni 
dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usłu-
gi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowla-
nych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa wind 

(111) 353853 (220) 2021 03 26 (210) 526717
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) JURaJsKa sPÓłKa aKCyJna, Postęp (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOnIC JURaJsKI
(540) 

(591) czarny, żółty, zielony, pomarańczowy, biały
(531) 27 05 01, 29 01 15, 25 05 05, 05 07 11, 05 07 22, 01 15 15, 
26 11 01, 26 11 08, 24 09 02, 24 09 03
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, Toniki [napoje nielecznicze] 

(111) 353854 (220) 2021 05 27 (210) 529457
(151) 2022 05 31 (441) 2021 06 28

(732) DRaCO-BIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Korzeniew (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DRaCO
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle spożyw-
czym, rolnictwie i  hodowli, gastronomii, pralnictwie, przemyśle, 
do  obróbki metali, substancje, materiały i  preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, Chemikalia czyszczące, Środki chemiczne 
odtłuszczające, Środki chemiczne do czyszczenia samochodów, Pre-
paraty do  konserwacji gumy i  tworzyw sztucznych, Płyny przeciw 
zamarzaniu szyb samochodowych, Chemiczne środki odpychające 
wodę deszczową do nakładania na szyby pojazdów, Środki chemicz-
ne do czyszczenia i impregnacji skóry, emulsje do mycia i pielęgnacji 
tworzyw sztucznych, Środki chemiczne do  usuwania gumy, latexu, 
parafiny, skrobi, betonu, Środki chemiczne do  czyszczenia maszyn 
rolniczych, Środki chemiczne do mycia powierzchni szklanych, Środ-
ki chemiczne do czyszczenia mebli, powierzchni zmywalnych, przy-
palonych, Środki chemiczne do mycia i pielęgnacji stali szlachetnej, 
Środki chemiczne do  czyszczenia podłóg, emulsje do  konserwacji 
podłóg, Produkty chemiczne do  usuwania powłok ochronnych, 
Środki chemiczne do  czyszczenia wykładzin, dywanów, tapicerek, 
Mieszanki do  usuwania kleju, Preparaty odkamieniające, Środki 
zmiękczające wodę, Impregnaty przeciw plamom, Środki zapobie-
gające wytwarzaniu się piany, 3 Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i  ścierania, Środki chemiczne stosowane w  praniu, My-
dła, Preparaty do usuwania tłuszczu, Środki piorące i czyszczące, Pre-
paraty do  czyszczenia i  odświeżania, Preparaty do  udrażniania rur, 
Płyny do mycia naczyń, Środki do płukania zmywarek, Środki do płu-
kania, Środki do usuwania rdzy, Płyny do mycia szyb i luster, Środki 
do nadawania połysku, Proszki i płyny do zmiękczania tkanin, Środki 
wybielające, Krochmal, Odplamiacze, Preparaty czyszczące do  po-
jazdów, ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, Kosmetyki do samo-
chodów, Detergenty do samochodów, szampony do pojazdów, Pły-
ny do  spryskiwaczy szyb samochodowych, Środki do  polerowania 
pojazdów oraz ich opon, Preparaty konserwujące do elementów skó-
rzanych pojazdów, Woski samochodowe, 5 Środki bakteriobójcze, 
Preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Środki do mycia 
powierzchni sanitarnych, Trutki na szczury i myszy, Środki do tępienia 
much i owadów, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: środki 
do czyszczenia i polerowania oraz szorowania i ścierania, środki che-
miczne stosowane w praniu, mydła, preparaty do usuwania tłuszczu, 
środki piorące i czyszczące, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
preparaty do udrażniania rur, płyny do mycia naczyń, środki do płu-
kania zmywarek, środki do płukania, środki do usuwania rdzy, płyny 
do mycia szyb i luster, środki do nadawania połysku, proszki i płyny 
do  zmiękczania tkanin, środki wybielające, krochmal, odplamiacze, 
preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii oraz szyb i wnętrz 
jak też opon i  felg, kosmetyki do  samochodów, detergenty do  sa-
mochodów, szampony do  pojazdów, płyny do  spryskiwaczy szyb 
samochodowych, środki do  polerowania pojazdów oraz ich  opon, 
preparaty konserwujące do  elementów skórzanych pojazdów, wo-
ski samochodowe, środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania 
i  dezynfekcji powietrza, środki do  mycia powierzchni sanitarnych, 
trutki na szczury i myszy, środki do tępienia much i owadów, Usługi 
sprzedaży następujących towarów: produkty chemiczne stosowane 
w  przemyśle spożywczym, produkty chemiczne stosowane w  rol-
nictwie i  hodowli, produkty chemiczne stosowane w  gastronomii, 
produkty chemiczne stosowane w pralnictwie, produkty chemiczne 
stosowane w przemyśle, produkty chemiczne stosowane do obróbki 
metali, substancje i  materiały oraz preparaty chemiczne i  surowce 
naturalne, chemikalia czyszczące, środki chemiczne odtłuszczające, 
środki chemiczne do  czyszczenia samochodów, preparaty do  kon-
serwacji gumy i tworzyw sztucznych, płyny przeciw zamarzaniu szyb 
samochodowych, chemiczne środki odpychające wodę deszczową 
do nakładania na szyby pojazdów, środki chemiczne do czyszczenia 
i  impregnacji skóry, emulsje do mycia i pielęgnacji tworzyw sztucz-
nych, środki chemiczne do  usuwania gumy i  latexu oraz parafiny 
i  skrobi jak też betonu, środki chemiczne do  czyszczenia maszyn 
rolniczych, środki chemiczne do mycia powierzchni szklanych, środ-
ki chemiczne do czyszczenia mebli, środki chemiczne do czyszcze-
nia powierzchni zmywalnych oraz przypalonych, środki chemiczne 
do mycia i pielęgnacji stali szlachetnej, środki chemiczne do czysz-
czenia podłóg, emulsje do konserwacji podłóg, produkty chemiczne 
do usuwania powłok ochronnych, środki chemiczne do czyszczenia 
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wykładzin i dywanów oraz tapicerek, mieszanki do usuwania kleju, 
preparaty odkamieniające, środki zmiękczające wodę, impregna-
ty przeciw plamom, środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, 
Usługi sprzedaży następujących towarów: woski antykorozyjne, po-
włoki, uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, 
preparaty zapobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, urzą-
dzenia myjące, pistolety natryskowe, opryskiwacze ręczne, pistolety 
– narzędzia ręczne, urządzenia do  dezynfekcji i  odkażania, pułapki 
na muchy, gąbki, ircha do czyszczenia, szczotki, Zarządzanie sklepa-
mi: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Zarządzanie w  dzia-
łalności handlowej, Doradztwo gospodarcze związane z  franchisin-
giem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo 
w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, 
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi 
w  zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w  celach handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz 
osób trzecich w  zakresie wyboru i  doboru produktów, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich 

(111) 353855 (220) 2021 05 27 (210) 529458
(151) 2022 05 31 (441) 2021 06 28
(732) DRaCO-BIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Korzeniew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRaCO
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 04 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle spożyw-
czym, rolnictwie i  hodowli, gastronomii, pralnictwie, przemyśle, 
do  obróbki metali, substancje, materiały i  preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, Chemikalia czyszczące, Środki chemiczne 
odtłuszczające, Środki chemiczne do czyszczenia samochodów, Pre-
paraty do  konserwacji gumy i  tworzyw sztucznych, Płyny przeciw 
zamarzaniu szyb samochodowych, Chemiczne środki odpychające 
wodę deszczową do nakładania na szyby pojazdów, Środki chemicz-
ne do czyszczenia i impregnacji skóry, emulsje do mycia i pielęgnacji 
tworzyw sztucznych, Środki chemiczne do  usuwania gumy, latexu, 
parafiny, skrobi, betonu, Środki chemiczne do  czyszczenia maszyn 
rolniczych, Środki chemiczne do mycia powierzchni szklanych, Środ-
ki chemiczne do czyszczenia mebli, powierzchni zmywalnych, przy-
palonych, Środki chemiczne do mycia i pielęgnacji stali szlachetnej, 
Środki chemiczne do  czyszczenia podłóg, emulsje do  konserwacji 
podłóg, Produkty chemiczne do  usuwania powłok ochronnych, 
Środki chemiczne do  czyszczenia wykładzin, dywanów, tapicerek, 
Mieszanki do  usuwania kleju, Preparaty odkamieniające, Środki 
zmiękczające wodę, Impregnaty przeciw plamom, Środki zapobie-
gające wytwarzaniu się piany, 3 Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i  ścierania, Środki chemiczne stosowane w  praniu, My-
dła, Preparaty do usuwania tłuszczu, Środki piorące i czyszczące, Pre-
paraty do  czyszczenia i  odświeżania, Preparaty do  udrażniania rur, 
Płyny do mycia naczyń, Środki do płukania zmywarek, Środki do płu-
kania, Środki do usuwania rdzy, Płyny do mycia szyb i luster, Środki 
do nadawania połysku, Proszki i płyny do zmiękczania tkanin, Środki 
wybielające, Krochmal, Odplamiacze, Preparaty czyszczące do  po-
jazdów, ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, Kosmetyki do samo-
chodów, Detergenty do samochodów, szampony do pojazdów, Pły-
ny do  spryskiwaczy szyb samochodowych, Środki do  polerowania 
pojazdów oraz ich opon, Preparaty konserwujące do elementów skó-
rzanych pojazdów, Woski samochodowe, 5 Środki bakteriobójcze, 
Preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Środki do mycia 
powierzchni sanitarnych, Trutki na szczury i myszy, Środki do tępienia 
much i owadów, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: środki 
do czyszczenia i polerowania oraz szorowania i ścierania, środki che-
miczne stosowane w praniu, mydła, preparaty do usuwania tłuszczu, 
środki piorące i czyszczące, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 

preparaty do udrażniania rur, płyny do mycia naczyń, środki do płu-
kania zmywarek, środki do płukania, środki do usuwania rdzy, płyny 
do mycia szyb i luster, środki do nadawania połysku, proszki i płyny 
do  zmiękczania tkanin, środki wybielające, krochmal, odplamiacze, 
preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii oraz szyb i wnętrz 
jak też opon i  felg, kosmetyki do  samochodów, detergenty do  sa-
mochodów, szampony do  pojazdów, płyny do  spryskiwaczy szyb 
samochodowych, środki do  polerowania pojazdów oraz ich  opon, 
preparaty konserwujące do  elementów skórzanych pojazdów, wo-
ski samochodowe, środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania 
i  dezynfekcji powietrza, środki do  mycia powierzchni sanitarnych, 
trutki na szczury i myszy, środki do tępienia much i owadów, Usługi 
sprzedaży następujących towarów: produkty chemiczne stosowane 
w  przemyśle spożywczym, produkty chemiczne stosowane w  rol-
nictwie i  hodowli, produkty chemiczne stosowane w  gastronomii, 
produkty chemiczne stosowane w pralnictwie, produkty chemiczne 
stosowane w przemyśle, produkty chemiczne stosowane do obróbki 
metali, substancje i  materiały oraz preparaty chemiczne i  surowce 
naturalne, chemikalia czyszczące, środki chemiczne odtłuszczające, 
środki chemiczne do  czyszczenia samochodów, preparaty do  kon-
serwacji gumy i tworzyw sztucznych, płyny przeciw zamarzaniu szyb 
samochodowych, chemiczne środki odpychające wodę deszczową 
do nakładania na szyby pojazdów, środki chemiczne do czyszczenia 
i  impregnacji skóry, emulsje do mycia i pielęgnacji tworzyw sztucz-
nych, środki chemiczne do  usuwania gumy i  latexu oraz parafiny 
i  skrobi jak też betonu, środki chemiczne do  czyszczenia maszyn 
rolniczych, środki chemiczne do mycia powierzchni szklanych, środ-
ki chemiczne do czyszczenia mebli, środki chemiczne do czyszcze-
nia powierzchni zmywalnych oraz przypalonych, środki chemiczne 
do mycia i pielęgnacji stali szlachetnej, środki chemiczne do czysz-
czenia podłóg, emulsje do konserwacji podłóg, produkty chemiczne 
do usuwania powłok ochronnych, środki chemiczne do czyszczenia 
wykładzin i dywanów oraz tapicerek, mieszanki do usuwania kleju, 
preparaty odkamieniające, środki zmiękczające wodę, impregna-
ty przeciw plamom, środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, 
Usługi sprzedaży następujących towarów: woski antykorozyjne, po-
włoki, uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, 
preparaty zapobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, urzą-
dzenia myjące, pistolety natryskowe, opryskiwacze ręczne, pistolety 
– narzędzia ręczne, urządzenia do  dezynfekcji i  odkażania, pułapki 
na muchy, gąbki, ircha do czyszczenia, szczotki, Zarządzanie sklepa-
mi: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Zarządzanie w  dzia-
łalności handlowej, Doradztwo gospodarcze związane z  franchisin-
giem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo 
w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, 
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi 
w  zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w  celach handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz 
osób trzecich w  zakresie wyboru i  doboru produktów, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich 
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(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie za-
rządzania personelem, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, pró-
bek], specjalistyczne doradztwo w  zakresie działalności gospodar-
czej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty 
informacji konsumenckiej], Impresariat w  działalności artystycznej, 
Informacja o działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące orga-
nizowania działalności gospodarczej, Organizowanie targów i  wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Poszukiwania w  zakresie patronatu, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
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przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Badania i po-
zyskiwanie informacji o  działalności gospodarczej, Prezentowanie 
produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rekla-
ma, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy 
radiowe i  telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych tekstów, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wynajem tablic do  celów reklamowych, Wynajmowanie urządzeń 
i  wyposażenia biurowego, Zarządzanie w  zakresie zamówień han-
dlowych, administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środkami spożywczymi, 
artykułami papierniczymi, artykułami sportowymi, wyposażeniem 
domu, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami higienicznymi dla lu-
dzi, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami higienicznymi dla zwie-
rząt, zabawkami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i  komercyjnych, analiza marketingowa nieruchomości, Biznesowa 
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, Usługi w  zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, Dzierżawa go-
spodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Zarządzanie majątkiem, Wycena i  zarządzanie nieruchomościami, 
Pobieranie czynszów, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Wynajmowanie centrów handlowych, Dzierżawa pomieszczeń skle-
powych, Inwestowanie w  nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z  lokalami do  handlu detalicznego, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, analiza inwe-
stycyjna, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie inwe-
stycjami w nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w centrach 
handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej 
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(591) pomarańczowy
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(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie za-
rządzania personelem, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, pró-
bek], specjalistyczne doradztwo w  zakresie działalności gospodar-
czej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty 
informacji konsumenckiej], Impresariat w  działalności artystycznej, 
Informacja o działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące orga-
nizowania działalności gospodarczej, Organizowanie targów i  wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Poszukiwania w  zakresie patronatu, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Badania i po-
zyskiwanie informacji o  działalności gospodarczej, Prezentowanie 
produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rekla-
ma, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy 

radiowe i  telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych tekstów, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wynajem tablic do  celów reklamowych, Wynajmowanie urządzeń 
i  wyposażenia biurowego, Zarządzanie w  zakresie zamówień han-
dlowych, administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środkami spożywczymi, 
artykułami papierniczymi, artykułami sportowymi, wyposażeniem 
domu, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami higienicznymi dla lu-
dzi, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami higienicznymi dla zwie-
rząt, zabawkami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i  komercyjnych, analiza marketingowa nieruchomości, Biznesowa 
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, Usługi w  zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, Dzierżawa go-
spodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Zarządzanie majątkiem, Wycena i  zarządzanie nieruchomościami, 
Pobieranie czynszów, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Wynajmowanie centrów handlowych, Dzierżawa pomieszczeń skle-
powych, Inwestowanie w  nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z  lokalami do  handlu detalicznego, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, analiza inwe-
stycyjna, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie inwe-
stycjami w nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w centrach 
handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej 
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(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie za-
rządzania personelem, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, pró-
bek], specjalistyczne doradztwo w  zakresie działalności gospodar-
czej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty 
informacji konsumenckiej], Impresariat w  działalności artystycznej, 
Informacja o działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące orga-
nizowania działalności gospodarczej, Organizowanie targów i  wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Poszukiwania w  zakresie patronatu, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Badania i po-
zyskiwanie informacji o  działalności gospodarczej, Prezentowanie 
produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
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filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rekla-
ma, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy 
radiowe i  telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych tekstów, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wynajem tablic do  celów reklamowych, Wynajmowanie urządzeń 
i  wyposażenia biurowego, Zarządzanie w  zakresie zamówień han-
dlowych, administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środkami spożywczymi, 
artykułami papierniczymi, artykułami sportowymi, wyposażeniem 
domu, akcesoriami do  pielęgnacji i  przyborami higienicznymi dla 
ludzi, akcesoriami do  pielęgnacji i  przyborami higienicznymi dla 
zwierząt, zabawkami, Reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
wych i komercyjnych, analiza marketingowa nieruchomości, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów 
sprzedaży detalicznej, Biznesowa obsługa centrów handlowych 
dla osób trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, Dzierżawa 
gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomo-
ści], Zarządzanie majątkiem, Wycena i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Pobieranie czynszów, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Wynajmowanie centrów handlowych, Dzierżawa pomieszczeń skle-
powych, Inwestowanie w  nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z  lokalami do  handlu detalicznego, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, analiza inwe-
stycyjna, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie inwe-
stycjami w nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w centrach 
handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej 
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(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie za-
rządzania personelem, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, pró-
bek], specjalistyczne doradztwo w  zakresie działalności gospodar-
czej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty 
informacji konsumenckiej], Impresariat w  działalności artystycznej, 
Informacja o działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące orga-
nizowania działalności gospodarczej, Organizowanie targów i  wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Poszukiwania w  zakresie patronatu, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Badania i po-
zyskiwanie informacji o  działalności gospodarczej, Prezentowanie 
produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rekla-
ma, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy 
radiowe i  telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Tworzenie reklamowych i  sponsorowanych tekstów, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wynajem tablic do  celów reklamowych, Wynajmowanie urządzeń 
i  wyposażenia biurowego, Zarządzanie w  zakresie zamówień han-
dlowych, administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środkami spożywczymi, 
artykułami papierniczymi, artykułami sportowymi, wyposażeniem 
domu, akcesoriami do  pielęgnacji i  przyborami higienicznymi dla 
ludzi, akcesoriami do  pielęgnacji i  przyborami higienicznymi dla 
zwierząt, zabawkami, Reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
wych i komercyjnych, analiza marketingowa nieruchomości, Usługi 

w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów 
sprzedaży detalicznej, Biznesowa obsługa centrów handlowych 
dla osób trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, Dzierżawa 
gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomo-
ści], Zarządzanie majątkiem, Wycena i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Pobieranie czynszów, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Wynajmowanie centrów handlowych, Dzierżawa pomieszczeń skle-
powych, Inwestowanie w  nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z  lokalami do  handlu detalicznego, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, analiza inwe-
stycyjna, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie inwe-
stycjami w nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w centrach 
handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej 
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(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], spe-
cjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, handlo-
we informacje i  porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Impresariat w  działalności artystycznej, Informacja 
o  działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizowania 
działalności gospodarczej, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Poszukiwania w  zakresie patronatu, Rozlepianie plakatów reklamo-
wych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Badania i  pozyskiwanie informacji 
o  działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów w  mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespondencyjna, 
Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy radiowe i telewizyjne, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Tworzenie reklamowych 
i  sponsorowanych tekstów, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajem tablic do celów re-
klamowych, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie sprze-
dażą, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z: odzieżą, obuwiem, 
biżuterią, środkami spożywczymi, artykułami papierniczymi, artyku-
łami sportowymi, wyposażeniem domu, akcesoriami do  pielęgna-
cji i  przyborami higienicznymi dla ludzi, akcesoriami do  pielęgnacji 
i przyborami higienicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, analiza marketingo-
wa nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób 
trzecich, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, 36 administrowanie nieru-
chomościami, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieru-
chomości, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wycena i zarządzanie 
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nieruchomościami, Pobieranie czynszów, Usługi wynajmu mieszkań, 
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], agencje 
pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, Wynajmowanie centrów handlowych, Dzierżawa po-
mieszczeń sklepowych, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z  centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami w  zakresie budynków handlowych, analiza 
inwestycyjna, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie 
inwestycjami w  nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w  cen-
trach handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej 

(111) 353861 (220) 2021 07 22 (210) 531868
(151) 2022 05 26 (441) 2021 09 13
(732) POlKOMTel sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Plus Wiadomości
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  wysyłania, odbierania i  odczytu 
danych, aplikacje mobilne do  wysyłania, odbierania i  odczytu da-
nych, aplikacje mobilne do obsługi wiadomości w standardzie RCs, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie 
danych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii 
czatowych, Usługi przesyłania wiadomości w standardzie RCs 

(111) 353862 (220) 2021 07 23 (210) 531877
(151) 2022 05 26 (441) 2021 09 13
(732) TRaCZyK agnIesZKa TOP-sKÓR  
PRZeDsIĘBIORsTWO-PRODUKCyJnO-UsłUgOWO-hanDlOWe, 
Radom (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) la FenICe
(510), (511) 18 Torby, plecaki, pokrowce na  plecaki, kufry i  kuferki, 
sakwy i sakiewki, futerały, kasetki, portfele, etui do kluczy, paski skó-
rzane, galanteria skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry, 25 Odzież 
damska, odzież męska i  dziecięca, odzież skórzana, odzież sporto-
wa, odzież turystyczna, bielizna, gorsety [odzież], nakrycia głowy, 
szaliki, kołnierze, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, obuwie, 35 
Usługi sprzedaży w  hurtowniach i  punktach wyspecjalizowanych, 
w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem internetu następujących 
towarów: odzież damska, odzież męska i dziecięca, odzież skórzana, 
odzież sportowa, odzież turystyczna, bielizna, gorsety [odzież], na-
krycia głowy, szaliki, kołnierze, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, 
obuwie, torby, plecaki, pokrowce na  plecaki, kufry i  kuferki, sakwy 
i sakiewki, futerały, kasetki, portfele, etui do kluczy, paski skórzane, 
galanteria skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych 

(111) 353863 (220) 2021 07 26 (210) 531940
(151) 2022 05 25 (441) 2021 12 13
(732) KURCZaB PIOTR, Kraków (Pl);
KURCZaB agnIesZKa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TRIPeleRs
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Produkcja i udostępnianie podcastów, filmów, seriali, nagrań dźwię-
kowych, blogów, vlogów, Prowadzenie blogów, dzienników inter-
netowych, publikacje online książek, usługi wydawnicze, publika-
cja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, nauczanie, 
Kształcenie, Rozrywka, Działalność kulturalna, Dostarczanie wideo 
i obrazu poprzez Internet    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 353864 (220) 2021 09 10 (210) 533815
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) alMUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
słomniki (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) almusso Venus
(540) 

(591) fioletowy, złoty, szary, granatowy, brązowy
(531) 03 09 18, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier higieniczny, 
śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki papieru toaletowego, bieli-
zna stołowa papierowa, chusteczki do nosa papierowe, Papier do ce-
lów domowych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne w rolkach, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub celulozy, Pod-
kłady papierowe, Papier do celów kuchennych, serwetki papierowe 

(111) 353865 (220) 2021 11 02 (210) 533920
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) łÓDZKIe CenTRUM WyDaRZeŃ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) leTnIsKO leTnIa sCena KOnCeRTOWa W łODZI
(540) 

(591) szary, żółty, czarny, biały
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 23, 26 01 01, 26 01 06
(510), (511) 16 Papier, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
ulotki, kalendarze, pudełka kartonowe lub papierowe, wydruki gra-
ficzne, zakładki do książek, broszury, drukowane publikacje, torebki 
do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, 
publikacje drukowane, prospekty, albumy, bilety, mapy, książki, ko-
miksy, katalogi, karty, fotografie, czasopisma, kartki z życzeniami, 35 
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), działalność artystyczna (usługi im-
presariów), marketing, materiały reklamowe, ogłoszenia reklamowe, 
projektowanie materiałów reklamowych, public relations, reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni 
reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, re-
klamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama telewi-
zyjna, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów 
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we  wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, 38 agencje informacyjne, agencje 
prasowe, komunikacja radiowa, przesyłanie informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej i  obrazowej za  pomocą komputera, transmisja 
poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, trans-
misja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja 
plików cyfrowych, 41 edukacja, fotoreportaże, informacja o edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do  publikacji, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizo-
wanie konkursów (edukacyjna lub rozrywka), publikowanie książek, 
organizowanie i  prowadzenia warsztatów, szkoleń, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowanie spektakli 
[impresariat], organizowanie wystaw z  dziedziny kultury lub edu-
kacji, produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, produkcja 
przedstawień teatralnych, publikacje elektroniczne on-line książek 
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i  periodyków, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, 
rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], wystawianie 
spektakli, telewizyjne programy rozrywkowe 

(111) 353866 (220) 2021 10 19 (210) 535388
(151) 2022 05 27 (441) 2022 01 24
(732) KRysIaK ROlanD PRZeDsIĘBIORsTWO  
hanDlOWO-UsłUgOWe gaJOWy, siejew (Pl);
gaJOWy TRansPORT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, siejew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaJOWy international transport
(540) 

(591) zielony, jasnozielony
(531) 05 01 01, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 03
(510), (511) 39 Transport, spedycja    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 353867 (220) 2021 10 26 (210) 535677
(151) 2022 05 27 (441) 2022 01 24
(732) UnIWeRsyTeT eKOnOMICZny We WROCłaWIU,  
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ue Uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 22, 29 01 01, 29 01 02, 29 01 08
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Orga-
nizacja wystaw handlowych i  reklamowych w  zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych, Pokazy towarów, Doradztwo w  zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i ma-
teriałów reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarzą-
dzanie personelem, Usługi doradcze w  instytucjach i  przedsiębior-
stwach w zakresie struktury organizacyjnej, Prowadzenie rachunko-
wości, analizy kosztów, systematyzacja danych w  komputerowych 
bazach danych, Wycena działalności handlowej, 36 Doradztwo 
w  sprawach finansowych, Doradztwo w  sprawach ubezpieczenio-
wych, analizy finansowe, ekspertyzy do  celów fiskalnych, Wycena 
nieruchomości, Wyceny ubezpieczeń, Zarządzanie majątkiem nie-
ruchomym, ekspertyzy i wyceny do celów podatkowych, 41 Usługi 
wyższych uczelni w zakresie nauczania i kształcenia oraz działalności 
sportowej i kulturalnej, Usługi bibliotekarskie, Informacja o edukacji, 
nauczanie korespondencyjne, nauczanie w  zamiejscowych ośrod-
kach dydaktycznych, Publikacja książek i periodyków on-line, Usługi 
wydawnicze, Organizowanie targów edukacyjnych, Prowadzenie in-
ternetowych serwisów edukacyjnych, Doradztwo w zakresie eduka-
cji i kształcenia, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferen-
cji i seminariów naukowych, Organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, Tłumaczenie materiałów naukowych i  edukacyj-
nych na  języki obce, Organizowanie zawodów sportowych, Wynaj-
mowanie obiektów sportowych, Organizowanie obozów sporto-
wych i  obozów wakacyjnych w  zakresie rozrywki, Organizowanie 
i  prowadzenie zjazdów, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edu-
kacji, Parki technologiczne, 42 naukowo-techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, ekspertyzy inżynieryjne, analizy chemiczne, 

analizy systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie ochrony 
środowiska, Usługi w zakresie oprogramowania komputerów 

(111) 353868 (220) 2021 10 26 (210) 535679
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) eUROsaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Imielin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PTF Polskie Tunele Foliowe
(540) 

(531) 29 01 11, 07 01 08, 07 03 11, 27 05 01, 27 05 04, 27 05 08, 27 05 10
(510), (511) 6 szklarnie przenośne metalowe, Tunele uprawowe 
na ramach metalowych, Inspekty metalowe, Inspekty przenośne me-
talowe, Tunele foliowe na  ramach metalowych, Folie metalowe, 17 
Podkładki gumowe chroniące śruby, Podkładki gumowe chroniące 
sworznie, Uszczelki gumowe niemetalowe, niemetalowe uszczelki 
w  osłonkach, 19 Belki niemetalowe, Boazerie, bramy niemetalowe, 
Deski drewniane budowlane, Drewno budowlane, Drewno czę-
ściowo obrobione, Drewno obrobione, Drzwi niemetalowe, Płyty 
drzwiowe niemetalowe, listwy niemetalowe, Ramy okienne nieme-
talowe, Parkiety, Płytki podłogowe niemetalowe, Deski podłogowe, 
Podłogi niemetalowe, Podłogowe płyty parkietowe, sklejka, Tarcica, 
Konstrukcje altan niemetalowe, Ogrody zimowe, szklarnie przeno-
śne niemetalowe, Inspekty niemetalowe, Inspekty przenośne nieme-
talowe, niemetalowe folie dachowe, niemetalowe folie szklarniane, 
niemetalowe folie na  tunele uprawowe i  inspekty uprawne, Folie 
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 35 Usługi prowa-
dzenia sklepu detalicznego, Usługi prowadzenia hurtowni, Oferowa-
nie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie 
sprzedaży wysyłkowej obejmującej: szklarnie przenośne metalowe, 
tunele uprawowe, inspekty metalowe, inspekty przenośne metalo-
we, tunele foliowe, folie metalowe, podkładki gumowe chroniące 
śruby, podkładki gumowe chroniące sworznie, uszczelki gumowe 
niemetalowe, niemetalowe uszczelki w  osłonkach, belki niemeta-
lowe, boazerie, bramy niemetalowe, deski drewniane budowlane, 
drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno obro-
bione, drzwi niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, listwy nie-
metalowe, ramy okienne niemetalowe, parkiety, płytki podłogowe 
niemetalowe, deski podłogowe, podłogi niemetalowe, podłogowe 
płyty parkietowe, sklejka, tarcica, konstrukcje altan niemetalowe, 
ogrody zimowe, szklarnie przenośne niemetalowe, inspekty nie-
metalowe, inspekty przenośne niemetalowe, niemetalowe folie da-
chowe, niemetalowe folie szklarniane, niemetalowe folie na  tunele 
uprawowe i inspekty uprawne, folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w budownictwie niezawarte w innych klasach 

(111) 353869 (220) 2021 10 26 (210) 535680
(151) 2022 05 27 (441) 2022 01 24
(732) UnIWeRsyTeT eKOnOMICZny We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ue Wroclaw University of economics and Business
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 22, 29 01 01, 29 01 02, 29 01 08
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(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Organiza-
cja wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć nauko-
wo-technicznych, Pokazy towarów, Wycena działalności handlowej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń i  materiałów reklamowych i  promocyjnych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie personelem, Usługi doradcze w instytucjach 
i przedsiębiorstwach w zakresie struktury organizacyjnej, Prowadze-
nie rachunkowości, analizy kosztów, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, 
Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, analizy finansowe, eks-
pertyzy do celów fiskalnych, Wycena nieruchomości, Wyceny ubez-
pieczeń, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, ekspertyzy i wyceny 
do celów podatkowych, 41 Usługi wyższych uczelni w zakresie na-
uczania i kształcenia oraz działalności sportowej i kulturalnej, Usługi 
bibliotekarskie, Informacja o edukacji, nauczanie korespondencyjne, 
nauczanie w  zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych, Publikacja 
książek i  periodyków on-line, Usługi wydawnicze, Organizowanie 
targów edukacyjnych, Prowadzenie internetowych serwisów eduka-
cyjnych, Doradztwo w zakresie edukacji i kształcenia, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, konferencji i seminariów naukowych, Or-
ganizowanie i  prowadzenie pracowni specjalistycznych, Tłumacze-
nie materiałów naukowych i edukacyjnych na języki obce, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, 
Organizowanie obozów sportowych i obozów wakacyjnych w zakre-
sie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wy-
staw z dziedziny kultury i edukacji, Parki technologiczne, 42 nauko-
wo-techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, ekspertyzy 
inżynieryjne, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie opro-
gramowania komputerów 

(111) 353870 (220) 2021 10 26 (210) 535688
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) FRIenDs COFFee-R J  FROnC, R  ChRZĄsZCZ  
sPÓłKa JaWna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MaMMa MIa
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety 
z papieru, Torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw 
sztucznych, Druki do wypełniania, grafiki, Ryciny, Fotografie, w tym 
lokali i ukazujące potrawy, 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, 
przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, Roz-
powszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, Organi-
zowanie prezentacji i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
38 Przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i da-
nych poprzez sieci informatyczne i  telekomunikacyjne, Udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu 
do  baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łącz-
ność poprzez sieć światłowodów, Dostęp do  treści stron interne-
towych i  portali, Usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego 
powiadamiania i  wiadomości tekstowych, Przekazywanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania 
poczty elektronicznej za  pośrednictwem sieci telefonii komórko-
wej i  telefonów komórkowych, Udostępnianie połączeń z  sieciami 
informatycznymi, Udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu 
przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne i  hotelarskie świadczone 
przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, 
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, Udzielanie informacji 
dotyczących barów i  restauracji, Przygotowywanie dań (żywność 
i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa gastronomicz-
na z  własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mityngi, narady 

(111) 353871 (220) 2021 10 29 (210) 535833
(151) 2022 05 27 (441) 2022 01 24
(732) eKOeneRgIa POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PVP PV PROTeCTOR
(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 24 01 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 gaśnice 

(111) 353872 (220) 2021 11 10 (210) 536277
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) ZRI henRyK i RaFał ChROBOK sPÓłKa JaWna,  
Bojszowy nowe (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZRI ChROBOK
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi remontowe, instalacyjne 
i naprawcze w budownictwie, Budownictwo wodno-lądowe 

(111) 353873 (220) 2021 11 10 (210) 536279
(151) 2022 04 05 (441) 2021 12 20
(732) ZRI henRyK i RaFał ChROBOK sPÓłKa JaWna,  
Bojszowy nowe (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRI ChROBOK
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski, złoty
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 17, 26 04 01, 26 04 02, 
26 04 04, 26 04 08, 26 04 11, 26 04 16, 26 03 04, 26 03 07
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi remontowe, instalacyjne 
i naprawcze w budownictwie, Budownictwo wodno-lądowe 

(111) 353874 (220) 2021 11 12 (210) 536357
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) ChROMsysTeM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Żyraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moon sysTeM
(540) 

(591) szary, biały, czarny, czerwony
(531) 01 15 15, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 40 Obróbka metali 

(111) 353875 (220) 2021 11 15 (210) 536424
(151) 2022 05 26 (441) 2022 01 10
(732) Van PUR sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOleR



84 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 33/2022

(540) 

(591) biały, czerwony, granatowy
(531) 26 11 01, 26 11 08, 25 01 05, 05 07 20, 05 07 22, 23 01 01, 
27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 33 hard seltzer, niskoalkoholowe napoje seltzerowe 

(111) 353876 (220) 2021 11 16 (210) 536576
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 24
(732) naZWa Pl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 04 04, 26 04 17, 29 01 12
(510), (511) 42 Usługi kontroli jakości i  uwierzytelniania, Projekto-
wanie i  rozwój sprzętu komputerowego i  oprogramowania, Umożli-
wianie czasowego użytkowania oprogramowania komputerowego 
nie do pobrania, Udostępnianie strony internetowej obejmującej tech-
nologię umożliwiającą użytkownikom szczegółowe monitorowanie, 
testowanie, analizowanie i  uzyskiwanie raportów dotyczących pręd-
kości ładowania stron internetowych, Udostępnianie strony interne-
towej obejmującej technologię w postaci oprogramowania nie do po-
brania umożliwiającą użytkownikom szczegółowe monitorowanie, 
testowanie, analizowanie i  uzyskiwanie raportów dotyczących pręd-
kości ładowania stron internetowych, Udostępnianie strony interneto-
wej obejmującej technologię umożliwiającą użytkownikom monitoro-
wanie, testowanie, analizowanie i uzyskiwanie raportów dotyczących 
prędkości połączeń internetowych, Udostępnianie strony interneto-
wej obejmującej technologię w postaci oprogramowania nie do po-
brania umożliwiającego użytkownikom monitorowanie, testowanie, 
analizowanie i uzyskiwanie raportów dotyczących jakości i wydajności 
połączeń internetowych, Usługi dostawy aplikacji obejmujące opro-
gramowanie do użytku w monitorowaniu, Usługi testowe w zakresie 
obciążenia stron internetowych, Usługi testowe w zakresie szybkości 
ładowania stron internetowych, Usługi testowania użyteczności wi-
tryn internetowych, Usługi testowania oprogramowania komputero-
wego i  aplikacji mobilnych, Usługi testowania metod przetwarzania 
danych, algorytmów oprogramowania, Projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego dla osób trzecich, Usługi w  zakresie opracowy-
wania oprogramowania na zamówienie, Usługi doradcze w dziedzinie 
opracowywania produktów i podnoszenia jakości oprogramowania 

(111) 353877 (220) 2021 11 16 (210) 536578
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 24
(732) naZWa Pl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) test2speed com
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26 04 04, 26 04 17, 29 01 13, 27 05 01, 27 07 01, 27 07 21
(510), (511) 42 Usługi kontroli jakości i  uwierzytelniania, Projekto-
wanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Umożli-
wianie czasowego użytkowania oprogramowania komputerowego 
nie  do  pobrania, Udostępnianie strony internetowej obejmującej 
technologię umożliwiającą użytkownikom szczegółowe monitoro-
wanie, testowanie, analizowanie i uzyskiwanie raportów dotyczących 
prędkości ładowania stron internetowych, Udostępnianie strony 
internetowej obejmującej technologię w  postaci oprogramowania 
nie do pobrania umożliwiającą użytkownikom szczegółowe monito-
rowanie, testowanie, analizowanie i  uzyskiwanie raportów dotyczą-
cych prędkości ładowania stron internetowych, Udostępnianie strony 
internetowej obejmującej technologię umożliwiającą użytkownikom 
monitorowanie, testowanie, analizowanie i uzyskiwanie raportów do-
tyczących prędkości połączeń internetowych, Udostępnianie strony 
internetowej obejmującej technologię w  postaci oprogramowania 
nie  do  pobrania umożliwiającego użytkownikom monitorowanie, 
testowanie, analizowanie i uzyskiwanie raportów dotyczących jako-
ści i  wydajności połączeń internetowych, Usługi dostawy aplikacji 
obejmujące oprogramowanie do  użytku w  monitorowaniu, Usługi 
testowe w  zakresie obciążenia stron internetowych, Usługi testowe 
w zakresie szybkości ładowania stron internetowych, Usługi testowa-
nia użyteczności witryn internetowych, Usługi testowania oprogra-
mowania komputerowego i  aplikacji mobilnych, Usługi testowania 
metod przetwarzania danych, algorytmów oprogramowania, Projek-
towanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie opracowywania oprogramowania na zamówienie, Usługi 
doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podnoszenia ja-
kości oprogramowania 

(111) 353878 (220) 2021 11 22 (210) 536724
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) gDaŃsKIe ZaKłaDy TeleeleKTROnICZne TelKOM-TelMOR 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProfiseTT
(540) 

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 anteny, anteny satelitarne, Konwertery antenowe, 
Wzmacniacze antenowe, anteny sygnałowe, anteny radiowe, anteny 
telewizyjne, anteny mikrofalowe, anteny paraboliczne, Przewód trans-
misyjny antenowy, Urządzenia do ustawiania anten, anteny częstotli-
wości radiowych, anteny płaskie strefowe, Kable do anten, gniazdka 
do anten, Zwrotnice antenowe, Urządzenia wspomagające do anten, 
elementy konstrukcyjne do  anten, anteny jako urządzenia komuni-
kacyjne, anteny jako części składowe, anteny do  sieci telekomuni-
kacyjnych, anteny do  bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, 
anteny satelitarne do transmisji satelitarnych, Urządzenia do pomiaru 
parametrów anteny, Kabel koncentryczny, Wzmacniacze elektryczne, 
Wzmacniacze optyczne, Wzmacniacze mocy, Wzmacniacze sygnałów, 
Konwertery sygnałów, Konwertery elektryczne, Konwertery cyfrowo-
-analogowe, Konwertery ultrawysokiej częstotliwości 

(111) 353879 (220) 2021 11 24 (210) 536850
(151) 2022 05 26 (441) 2022 01 31
(732) WIDZeW łÓDŹ sPÓłKa aKCyJna, łódź (Pl)



nr 33/2022 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 85

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Red One
(540) 

(591) złoty
(531) 25 01 05, 25 01 25, 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 6 Tablice reklamowe [metalowe banery], Butelki (Kapsle 
do-) metalowe, skrzynki metalowe na butelki, 9 neony reklamowe, 
Mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, 14 Breloczki do  klu-
czy, Breloczki do kluczy, nie z metalu, Breloczki do kluczy z  imitacji 
skóry, 16 Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane 
papierowe tablice reklamowe, Plakaty reklamowe, Publikacje rekla-
mowe, Reklamowe szyldy papierowe, szyldy reklamowe z  papieru 
lub z kartonu, Ulotki reklamowe, Tablice reklamowe z tektury, Tablice 
reklamowe z  kartonu, Papierowe podkładki pod szklanki, Papiero-
we podstawki pod szklanki, Podkładki pod szklanki z  tektury, Pod-
stawki pod szklanki z kartonu, etykiety [owijki] na butelki z papieru 
lub kartonu, etykiety z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, Pa-
pierowe torebki na wino, 20 Balony reklamowe, Balony reklamowe 
nadmuchiwane powietrzem, Dmuchane balony reklamowe, Tablice 
reklamowe, 21 szklane karafki, Karafki ze szkła, Karafki [na alkohol], 
Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, szklane filiżanki, 
szklanki, kieliszki, szklanki bez uchwytów, szklanki do whisky, szklan-
ki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, szklanki [naczynia 
do picia], Piersiówki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z ma-
teriałów tekstylnych, 25 Odzież męska, damska i  dziecięca, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, 33 Whisky 

(111) 353880 (220) 2021 11 24 (210) 536851
(151) 2022 05 26 (441) 2022 01 31
(732) JOB ResUlT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOB result
(540) 

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy, biały
(531) 16 03 17, 02 07 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy, agencje pośred-
nictwa pracy, agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymcza-
sowego, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo w zakresie 
pośrednictwa pracy, Doradztwo w  zakresie zatrudnienia, leasing 
pracowniczy, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu tymczaso-
wego, Usługi agencji pośrednictwa pracy i  rekrutacji pracowników, 
Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, Usługi biur pośrednic-
twa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Usługi biura pośrednictwa 
pracy, Usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, Usługi rekrutacyjne, 
Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie pracowni-
ków tymczasowych, Usługi w zakresie rekrutacji personelu 

(111) 353881 (220) 2021 11 23 (210) 536895
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) aRs lOnga sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Przyczyna Dolna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laMelIO Wall Panels

(540) 

(531) 27 05 01, 26 04 02, 26 04 18
(510), (511) 19 Panele akustyczne niemetalowe, niemetalowe płytki 
ścienne, Pokrycia ścienne nie z metalu, 27 Ścienne materiały dekora-
cyjne, nietekstylne 

(111) 353882 (220) 2021 08 06 K (210) 537895
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) nicoventures holdings limited, londyn (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KnOW yOUR VaPe
(540) 

(531) 27 05 01, 26 05 01, 26 05 06, 10 01 05, 10 01 10
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], szkolenia i kursy, 
Usługi edukacyjne, udzielanie informacji i nauczanie, związane z nastę-
pującymi produktami: tytoń, substytuty tytoniu, nikotyna, substytuty 
nikotyny, papierosy elektroniczne, produkty grzewcze, waporyzatory, 
snus i tabaka, produkty na bazie oleju cbd, Usługi doradcze, konsultin-
gowe i informacyjne dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług 

(111) 353883 (220) 2021 12 20 (210) 537955
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) sanO-nOWOCZesne ŻyWIenIe ZWIeRZĄT  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, sękowo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lactoma orbi
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weteryna-
ryjne, preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, prepa-
raty witaminowe, 29 Mleko, mleczne produkty, 31 Drób (preparaty 
zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla 
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt 
domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty 
do tuczenia zwierząt 

(111) 353884 (220) 2021 12 20 (210) 537957
(151) 2022 05 02 (441) 2022 01 17
(732) sanO-nOWOCZesne ŻyWIenIe ZWIeRZĄT  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, sękowo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Prela 3 5
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, 
preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witami-
nowe, 29 Mleko, mleczne produkty, 31 Drób (preparaty zwiększające 
niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, 
karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze 
pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt 

(111) 353885 (220) 2021 12 21 (210) 537940
(151) 2022 05 26 (441) 2022 02 07
(732) BRZyWCZy MOnIKa FUll MOOn, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pełnia
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 26 01 06, 26 02 01
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(510), (511) 16 Materiały drukowane, Książki, 41 Zapewnianie kur-
sów szkoleniowych online, Udzielanie informacji edukacyjnych online 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja 
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy eks-
tranetów, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kultu-
ralnych, szkolenia edukacyjne, Kursy samoświadomości [szkolenia] 

(111) 353886 (220) 2021 12 20 (210) 537925
(151) 2022 05 26 (441) 2022 02 07
(732) lBM InDÚsTRIa e COMÉRCIO De COnFeCÇOes lTDa , 
Palhoça (BR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laBellaMaFIa
(540) 

(531) 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, Uniwersalne torby gimnastyczne, Torby ro-
bione na drutach, nie z metali szlachetnych, Torebki, Kuferki na przy-
bory do  makijażu sprzedawane bez wyposażenia, Walizki, aktówki, 
Podróżne torby na  ubrania, Pojemniki na  monety, Worki, sakiewki, 
Portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, Uniwersalne torby 
turystyczne, Parasole, Plecaki, Portmonetki, etui na karty kredytowe, 
Torby ze  skóry, Torby plażowe, 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Dzianina (odzież), mianowicie 
szorty, koszulki z  krótkim rękawem, t-shirty, slipy męskie, figi dam-
skie, spodnie, bermudy, kurtki, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, 
Odzież gimnastyczna, slipy męskie, figi damskie, Kurtki (odzież), leg-
ginsy, Bermudy, spódnice, spodnie, szorty sportowe, Koszulki bez rę-
kawów, Koszulki sportowe, Płaszcze, Paski skórzane (odzież), skórzane 
uprzęże noszone przez ludzi jako odzież, Odzież, mianowicie ocie-
placze na  ręce, Bikini, 35 Usługi sprzedaży odzieży, obuwia, nakryć 
głowy, części odzieży i obuwia oraz nakryć głowy, dodatków odzie-
żowych, artykułów sportowych, biżuterii, kosmetyków, tekstyliów, 
waliz, walizek, toreb podróżnych, toreb, torebek, portfeli, parasoli, 
plecaków, portmonetek, Udzielanie informacji konsumenckich oraz 
porad w zakresie odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii i wyrobów 
jubilerskich, artykułów sportowych, kosmetyków, tekstyliów, waliz, 
walizek, toreb podróżnych, toreb, torebek, portfeli, parasoli, pleca-
ków, portmonetek, Świadczenie usług doradczych w zakresie kupna 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii i wyrobów jubilerskich, arty-
kułów sportowych, kosmetyków, tekstyliów, waliz, walizek, toreb po-
dróżnych, toreb, torebek, portfeli, parasoli, plecaków, portmonetek 

(111) 353887 (220) 2021 12 16 (210) 537792
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) BC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeZCellUlITU pl
(540) 

(591) biały, czarny, jasnozielony
(531) 26 04 01, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 18, 26 11 02, 26 11 07, 
27 05 01, 27 05 05, 29 01 13, 24 17 02
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody ludzi, 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi 

(111) 353888 (220) 2021 11 29 (210) 537051
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) KaKaReKO Jan ZaKłaD PRODUKCJI sPOŻyWCZeJ BeTeX, 
Knyszyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1992 betex napój gazowany KWas KResOWy
(540) 

(591) czerwony, żółty, złoty, biały, niebieski, zielony, 
ciemnozielony, ciemnoczerwony, brązowy, beżowy
(531) 05 07 02, 06 19 09, 08 01 02, 08 01 06, 25 01 15, 26 02 07, 
26 04 04, 27 05 01, 29 01 15, 27 07 01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe 

(111) 353889 (220) 2021 12 17 (210) 537847
(151) 2022 05 26 (441) 2022 01 31
(732) BelFOOD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PROFIMaTOR
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 24 09 03, 24 09 05, 24 01 15, 24 01 18, 
25 01 25, 26 11 02, 26 11 08, 26 11 12
(510), (511) 32 esencje i koncentraty do produkcji i wytwarzania na-
pojów, Bezalkoholowe preparaty do produkcji i wytwarzania napo-
jów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, napoje i soki owo-
cowe i warzywne 

(111) 353890 (220) 2021 12 17 (210) 537844
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) CaReFleeT sPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ca CRÉDIT agRICOle CaReFleeT
(540) 

(591) niebieski, zielony, czerwony, szary
(531) 26 11 08, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej samochodów 
osobowych, ciężarowych i  dostawczych, Organizowanie i  przepro-
wadzanie aukcji, Usługi sprzedaży online pojazdów za  pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych (w  tym telefonów komórkowych), 
sieci teleinformatycznych i  komputerowych sieci komunikacyjnych 
typu Internet i  Intranet poprzez strony elektroniczne, Zarządzanie 
flotą pojazdów [dla osób trzecich], Informacje i doradztwo handlo-
we dla zarządców flot samochodowych i  kierowców, Doradztwo 
w zakresie organizowania floty samochodowej i zarządzania admini-
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stracyjnego, handlowego i księgowego flotą samochodową, Usługi 
porównywania cen w  dziedzinie zarządzania flotą samochodową, 
Prognozy gospodarcze, analiza kosztów własnych w  dziedzinie za-
rządzania flotą samochodową, analizy i  raporty statystyczne, 36 
leasing finansowy, leasing operacyjny, Finansowanie leasingu po-
jazdów, Usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicz-
nymi, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych 
pojazdów, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Wycena 
finansowa kosztów naprawy pojazdów, sporządzanie raportów fi-
nansowych, Doradztwo finansowe i  ubezpieczeniowe, 37 Obsługa, 
konserwacja i  naprawy pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, 38 
Usługi w zakresie przesyłania, zdalnego przekazywania i pobierania 
informacji i danych związanych z lokalizacją geograficzną, pozycjo-
nowaniem pojazdów, śledzeniem pojazdów, zużyciem i przebiegiem 
pojazdów, oceną prowadzenia pojazdu i zachowania kierowców, wy-
kroczeniami drogowymi, czasem prowadzenia pojazdu, Usługi w za-
kresie przesyłania, zdalnego przekazywania i  pobierania informacji 
i danych związanych z zarządzaniem flotą samochodową, zarządza-
niem paliwem i wypożyczaniem pojazdów, 39 Wynajem samocho-
dów, Wynajem samochodów ciężarowych, Usługi agencji rezerwu-
jącej wynajem samochodów, Informacje w dziedzinie wypożyczania 
pojazdów, Zarządzanie mobilnością w  zakresie transportu, Usługi 
globalnego systemu nawigacyjnego, Śledzenie pojazdów pasażer-
skich za pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjono-
wania (informacja o transporcie), Usługi planowania tras, Określanie 
trasy pojazdów za  pomocą komputera w  sieciach danych, Usługi 
transportowe, Usługi doradcze związane z  transportem, Usługi in-
formacyjne związane z transportem, Usługi informacyjne związane 
z metodami transportu, logistyka transportu, Parkowanie samocho-
dów, Rezerwacja miejsc parkingowych, 42 Informacje i  doradztwo 
w zakresie oszczędzania energii w dziedzinie motoryzacji, Informacje 
i  doradztwo w  zakresie kontroli technicznej pojazdów, Informacje, 
badania i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i długotrwałe-
go rozwoju w dziedzinie motoryzacji, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania da-
nych finansowych i  generowania raportów, Monitoring techniczny 
samochodów 

(111) 353891 (220) 2021 12 16 (210) 537798
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) sTROIŃsKa MOnIKa CenTRUM MOnTessORI senIOR, 
Zalesie górne (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Montessori senior
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 27 05 05, 26 11 01, 26 11 12, 29 01 12
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nelem, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Produkcja 
filmów reklamowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
w  celu selekcji personelu, Publikowanie tekstów reklamowych, Re-
klama, statystyczne zestawienia, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 nauczanie 
indywidualne, Organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Publikowanie książek, sprawdziany eduka-
cyjne, Publikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomo-
cy symulatorów, Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów 
dla osób wymagających specjalnej opieki, Usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], Doradztwo zawodowe, Kształce-
nie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Organizowanie 

i  prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowadzenie kongre-
sów, Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie wycieczek 
z  przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przedstawienia te-
atralne [produkcja], szkoły [edukacja], Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi 
klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi kulturalne, edukacyjne lub 
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wy-
stawy], Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Udostępnianie publikacji on-
line [nie do pobrania], 43 Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
44 Opieka paliatywna, Ośrodki zdrowia, Pomoc medyczna, Porady 
medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmako-
logii, sanatoria (usługi-), Świadczenie usług przez domy opieki nad 
starszymi ludźmi, Terapia mowy, Terapia z  udziałem zwierząt [zoo-
terapia], Usługi doradcze w  zakresie zdrowia, Usługi psychologów, 
Usługi terapeutyczne, Domowa opieka pielęgniarska, Fizjoterapia, 
Placówki rekonwalescencji, szpitale, Usługi klinik medycznych, Usłu-
gi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi 
medyczne, Usługi telemedyczne, 45 Dotrzymywanie towarzystwa 
[opieka osobista] 

(111) 353892 (220) 2021 12 16 (210) 537782
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) aTMOTeRM sPÓłKa aKCyJna, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekowiedza
(540) 

(591) zielony, granatowy, biały
(531) 05 01 03, 26 11 03, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 42 Doradztwo w zakresie ochrony środowiska 

(111) 353893 (220) 2021 12 13 (210) 537633
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) alBa FashIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Raszyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) VIeTlaBB
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi gastronomicz-
ne, Bary, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi barowe, Bary 
szybkiej obsługi, Bary przekąskowe, Kawiarnie, Kafeterie, Restauracje 
samoobsługowe, stołówki, Restauracje, Obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, Usługi kateringu 
zewnętrznego, Katering w  kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja 
kateringu na  imprezy urodzinowe, Usługi kateringowe w  zakresie 
zaopatrzenia w żywność, Świadczenie usług kateringowych obejmu-
jących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Usługi w za-
kresie gotowania posiłków, Katering obejmujący żywność i  napoje 
na bankiety, Przygotowywanie i sprzedaż żywności na wynos, Usługi 
osobistych kucharzy, Zapewnianie żywności i  napojów w  restaura-
cjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Dostarczanie posił-
ków do bezpośredniego spożycia, Zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygoto-
wywanie posiłków i  napojów, Restauracje dla turystów, Restauracje 
oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
nie napojów alkoholowych, Udzielanie informacji dotyczących restau-
racji, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywno-
ści i  napojów, Usługi barów i  restauracji, Usługi doradcze dotyczące 
żywności, Wynajmowanie sal oraz pomieszczeń na posiedzenia 

(111) 353894 (220) 2021 12 03 (210) 537294
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) KRaWCZyK sTanIsłaW PPhU aUTO-Mag, gorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aUTO laK TesT
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(540) 

(591) żółty, zielony, czerwony, czarny
(531) 29 01 14, 27 05 01, 26 01 04
(510), (511) 9 Czujniki pomiarowe, elektromagnetyczne czujniki 
pomiarowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Pomiarowe przetwor-
niki, Przetworniki pomiarowe, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy 
pomiarowe czujnikowe, Przyrządy pomiarowe z  cyfrowym odczy-
tem, Diagnostyczna aparatura testująca, inna niż do celów medycz-
nych, Oprogramowanie do  testów, Próbniki do  testowania, inne 
niż do  celów medycznych, Przenośne urządzenia testujące, Testery 
izolacji, Urządzenia do  testów nieniszczących, Wzorniki [przyrządy 
pomiarowe], Urządzenia pomiarowe, 35 Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicz-
nej w zakresie przyrządów pomiarowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w zakresie przyrządów testujących, Zgromadzenie przy-
rządów testujących umożliwiające ich oferowanie, oglądanie i zakup 

(111) 353895 (220) 2021 12 06 (210) 537339
(151) 2022 05 19 (441) 2022 01 31
(732) KaRPa KRZysZTOF, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Osada Panny Wodnej
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem domów, 
Wynajem budynków, Wynajem nieruchomości, Usługi wynajmu 
mieszkań, Wynajem domów do  wynajęcia, Wynajem mieszkań, 43 
Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajem pomieszczeń na  uroczy-
stości towarzyskie, Udostępnianie obiektów i  sprzętu na  bankiety 
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Usługi obiektów go-
ścinnych [zakwaterowanie], Udostępnianie sprzętu i obiektów kem-
pingowych dla przyczep turystycznych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla przyczep kempingowych, Tymczasowy wynajem pokoi, 
Organizowanie zakwaterowania na  pobyt czasowy, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnia-
nie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Udostępnianie tym-
czasowych obiektów i  sprzętu dla przyczep kempingowych, Udo-
stępnianie terenów i sprzętu kempingowego, Udostępnianie miejsc 
noclegowych w hotelach, Świadczenie usług przez hotele i motele, 
Pensjonaty, domy gościnne, Pensjonaty, Ośrodki wypoczynkowe, 
hotele dla zwierząt domowych, herbaciarnie, Kafeterie [bufety], Ka-
wiarnie, lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i  napoje], Organizowanie bankietów, 
Restauracje oferujące dania na  wynos, serwowanie żywności i  na-
pojów dla gości w  restauracjach, Restauracje z  grillem, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji 

(111) 353896 (220) 2021 12 16 (210) 537812
(151) 2022 05 26 (441) 2022 01 31
(732) KĄPIeleWsKa anna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gasTRO eCOnOMy
(540) 

(591) biały, granatowy, szary
(531) 26 04 18, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o na-
pędzie elektrycznym, do  mocowania i  łączenia, silniki elektryczne 
[z wyjątkiem silników do pojazdów lądowych], Mechanizmy napędu 
silnikowego [inne niż do pojazdów lądowych], Mechaniczne narzę-
dzia rolnicze, Inkubatory do  jaj, automaty sprzedające chłodnicze, 
11 Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do gotowania, Urządzenia 
do suszenia, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia do kontroli zaopa-

trzenia w wodę, Instalacje sanitarne, 20 lustra [meble], lady sprze-
dażowe [meble], Meble do  użytku przemysłowego, niemetalowe 
pojemniki do  przechowywania, Pojemniki do  przenoszenia nieme-
talowe, Pojemniki niemetalowe do transportu, 21 Przybory kuchen-
ne, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojemniki, 37 Instalacja 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi budowlane, Instalacja, 
konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego 

(111) 353897 (220) 2021 12 16 (210) 537815
(151) 2022 05 26 (441) 2022 01 31
(732) KlIMasZeWsKa-DOMaŃsKa sylWIa Zen COnCePT, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zen Concept
(540) 

(531) 02 03 23, 05 05 16, 27 05 01
(510), (511) 25 Odzież, T-shirty, Koszulki z nadrukami, Koszulki z grafi-
kami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z odkrytymi plecami, Ko-
szulki gimnastyczne bez rękawów, Topy do jogi, Topy sportowe, Topy 
letnie, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki do aktywno-
ści fizycznej, Bluzki z  odkrytymi plecami, spodnie, spodnie dreso-
we, spodnie sportowe, legginsy, Wygodne luźne spodnie, spodnie 
do ćwiczeń fizycznych, spodnie do rozgrzewki, spodnie ze stretchu, 
spodnie do jogi, spodnie dzianinowe, Bluzy sportowe, Bluzy sporto-
we z kapturem, sukienki, letnie sukienki, luźne sukienki o prostym 
kroju, sukienki koktajlowe, Odzież domowa, Odzież treningowa, 
Czapki wełniane, swetry wełniane, Wełniane szale, 41 Usługi w za-
kresie edukacji dietetycznej, Świadczenie usług edukacyjnych zwią-
zanych z dietą, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z die-
tą, Usługi w zakresie edukacji zdrowotnej i metod relaksacji, Trening 
medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Usługi w zakresie 
treningu umiejętności psychospołecznych, Usługi w zakresie trenin-
gu sprawności fizycznej, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w zakre-
sie treningu fizycznego, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi treningo-
we siłowe i  poprawiające kondycję, nauczanie, trening i  instruktaż 
sportowy, Dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, 
Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za  pomo-
cą portalu on-line, Udzielanie informacji związanych z  treningiem 
fizycznym za  pośrednictwem strony internetowej online, Trening 
jogi, gimnastyka, Organizowanie i  prowadzenie kursów, szkoleń 
i  warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i  prowadzenie warsz-
tatów rozwoju osobistego, Organizowanie i  prowadzenie warszta-
tów rozwoju duchowego, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, 
organizowanie i  prowadzenie treningów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, kongresów, konferencji i  imprez rozrywkowych, Organiza-
cja webinariów, Organizacja warsztatów kulinarnych, Organizacja 
i  prowadzenia kręgów kobiet, Publikacja materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych, Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, 
nagrywanie materiałów dydaktycznych, Przeprowadzanie wywia-
dów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu treningowego, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 
44 akupunktura, akupresura, Tradycyjny masaż japoński, Masaż 
shiatsu, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Japoński masaż głowy 
i twarzy, Masaż twarzy, Masaż kobido, Masaż sportowy, Masaż relak-
sacyjny, Masaż terapeutyczny, Masaż gorącymi kamieniami, Usługi 
masażu stóp, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Informacje doty-
czące masażu, Usługi konsultacji związane z  masażami, Udzielanie 
informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, Usługi te-
rapeutyczne, Usługi terapeutyczne Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, 
Usługi medycyny alternatywnej, Usługi Tradycyjnej Medycyny Chiń-
skiej, Poradnictwo dietetyczne, Usługi doradcze związane z  dietą, 
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Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Planowanie 
i nadzorowanie diety, Rehabilitacja fizyczna, Organizowanie i prowa-
dzenie wyjazdów relaksacyjno-zdrowotnych, Usługi sPa 

(111) 353898 (220) 2021 12 20 (210) 537961
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) DOCTOR gUn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lubiszyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR gUn eU esT  2016
(540) 

(531) 23 03 05, 24 01 05, 27 05 01
(510), (511) 13 Broń palna, amunicja i pociski, Materiały wybuchowe, 
sztuczne ognie, acetylo-nitroceluloza, aerozole do osobistej obrony, 
amunicja, amunicja do  broni palnej, artykuły pirotechniczne, Bali-
styczne pociski, Bawełna strzelnicza, Broń harpunowa, Broń palna, 
Broń palna sportowa, Broń samobieżna, Broń z  gazem łzawiącym, 
Celowniki, inne niż teleskopowe, do  broni palnej, Czopy do  broni 
ciężkiej, Flary ratunkowe, materiały wybuchowe lub pirotechnicz-
ne, Kabłąki spustowe do strzelb, Karabiny maszynowe, Kolby broni, 
Kurki do broni, lonty detonujące do materiałów wybuchowych, lufy 
karabinowe, lusterka celownicze do broni, łuski nabojowe, Maszy-
ny do  napełniania pasa na  pociski, Materiały wybuchowe, Materia-
ły wybuchowe z  azotanów amonu, naboje [ładunki] wybuchowe, 
Ognie bengalskie, Paski naramienne do broni, Pasy na amunicję, Pasy 
na amunicję do automatycznej broni palnej, Petardy, Pistolety [broń], 
Pistolety pneumatyczne [broń], Pociski [broń], Proch [materiał wybu-
chowy], Proch strzelniczy, Przyrządy do ładowania nabojów, Rewol-
wery, Rogi na proch, spłonki zapłonowe, spłonki, inne niż zabawki, 
substancje samozapalne, sygnały mgłowe wybuchowe, szczotki 
do broni palnej, Śrut ołowiany dla myślistwa, Tłumiki do broni, Waliz-
ki na karabiny, Zamki do broni palnej 

(111) 353899 (220) 2021 12 20 (210) 537958
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) DOCTOR gUn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lubiszyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DOCTOR gUn
(510), (511) 13 Broń palna, amunicja i pociski, Materiały wybuchowe, 
sztuczne ognie, acetylo-nitroceluloza, aerozole do osobistej obrony, 
amunicja, amunicja do  broni palnej, artykuły pirotechniczne, Bali-
styczne pociski, Bawełna strzelnicza, Broń harpunowa, Broń palna, 
Broń palna sportowa, Broń samobieżna, Broń z  gazem łzawiącym, 
Celowniki, inne niż teleskopowe, do  broni palnej, Czopy do  broni 
ciężkiej, Flary ratunkowe, materiały wybuchowe lub pirotechnicz-
ne, Kabłąki spustowe do strzelb, Karabiny maszynowe, Kolby broni, 
Kurki do broni, lonty detonujące do materiałów wybuchowych, lufy 
karabinowe, lusterka celownicze do broni, łuski nabojowe, Maszy-
ny do  napełniania pasa na  pociski, Materiały wybuchowe, Materia-
ły wybuchowe z  azotanów amonu, naboje [ładunki] wybuchowe, 
Ognie bengalskie, Paski naramienne do broni, Pasy na amunicję, Pasy 
na amunicję do automatycznej broni palnej, Petardy, Pistolety [broń], 
Pistolety pneumatyczne [broń], Pociski [broń], Proch [materiał wybu-
chowy], Proch strzelniczy, Przyrządy do ładowania nabojów, Rewol-
wery, Rogi na proch, spłonki zapłonowe, spłonki, inne niż zabawki, 
substancje samozapalne, sygnały mgłowe wybuchowe, szczotki 

do broni palnej, Śrut ołowiany dla myślistwa, Tłumiki do broni, Waliz-
ki na karabiny, Zamki do broni palnej 

(111) 353900 (220) 2021 12 14 (210) 537761
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) glIŃsKI JaROsłaW, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PsyChOTeRneT
(510), (511) 9 gry komputerowe, Pobieralne gry komputerowe, 
gry wideo nagrane na  dysku, Zaprogramowanie gry wideo zawar-
te na  kartridżach, 41 Udostępnianie gry komputerowej dostępnej 
w  sieci dla użytkowników sieci, gry oferowane w  systemie on-line 
z  sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej do  której 
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet 

(111) 353901 (220) 2021 12 10 (210) 537607
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 10
(732) sTOlaRsKI MaThIas, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRIll ITalIa sempre
(540) 

(591) zielony, czarny, czerwony, biały
(531) 26 11 09, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi, snack-bary, biura zakwatero-
wania, domy turystyczne, hotele kafeterie, bufety, kawiarnie, wypo-
życzanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, domy opieki dla 
osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjo-
natach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, rezerwacje kwater na  pobyt czasowy, rezerwacje 
miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi w zakresie wypo-
sażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów w zakre-
sie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, usługi w zakresie 
wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej i naczyń 

(111) 353902 (220) 2021 12 10 (210) 537603
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) WaR-ReMeDIUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, garwolin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReTaRD
(540) 

(591) jasnobrązowy, niebieski, czarny
(531) 01 13 15, 26 05 04, 26 07 17, 26 11 03, 26 11 05, 26 11 10, 
29 01 13, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 15
(510), (511) 1 spoiwa i domieszki do betonu, środki chemiczne do na-
powietrzania betonu, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb 
i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, pre-
paraty do  nadawania nieprzepuszczalności cementu z  wyjątkiem 
farb i  olejów, preparaty chemiczne do  impregnacji wodoodpornej 
murów, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w mu-
rarstwie [z  wyjątkiem farb], mieszaniny chemiczne kwasoodporne, 
katalizatory chemiczne, substancje zapobiegające zamarzaniu, środ-
ki zmiękczające do  celów przemysłowych, 17 substancje do  izola-
cji przeciwwilgociowej budynków, zaprawy izolacyjne, materiały 
uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, 35 Prowadze-
nie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowych, badanie ryn-
ku, dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospek-
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tów i broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pokazów 
towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, reklamy za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, reklamy radiowej, 
reklamy telewizyjnej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich pro-
duktów jak: spoiwa i domieszki do betonu, środki chemiczne do na-
powietrzania betonu, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb 
i olejów, cement, środki i preparaty do konserwacji cementu z wyjąt-
kiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb 
i olejów, preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, 
środki do  konserwacji cegieł z  wyjątkiem farb i  olejów, preparaty 
do nadawania nieprzepuszczalności cementu z wyjątkiem farb i ole-
jów, preparaty wodoszczelne stosowane w  murarstwie z  wyłącze-
niem farb i  olejów, cement do  naprawy stłuczonych przedmiotów, 
mieszaniny chemiczne kwasoodporne, katalizatory chemiczne, sub-
stancje zapobiegające zamarzaniu, środki do zmiękczania do celów 
przemysłowych, substancji do  izolacji przeciwwilgociowej budyn-
ków, zapraw izolacyjnych, materiałów uszczelniających, substancji 
uszczelniających do połączeń-tak by umożliwić konsumentom obej-
rzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach 

(111) 353903 (220) 2021 12 21 (210) 537972
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) BUsIness PaRTneRs ClUB  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Business Partners Club www bpc pl
(540) 

(591) niebieski
(531) 03 01 01, 03 01 16, 26 11 01, 26 11 07, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktuali-
zacja i  utrzymywanie informacji w  rejestrach, automatyczne prze-
twarzanie danych, Doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, 
Dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, elek-
troniczne przetwarzanie danych, gromadzenie danych, gromadze-
nie i  systematyzacja informacji wykorzystywanych w  transmisjach 
elektronicznych, gromadzenie i  systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, Kompilacja danych dla osób trze-
cich, Doradztwo biznesowe w  zakresie marketingu strategicznego, 
Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i  marketingo-
we, Doradztwo specjalistyczne w  zakresie marketingu, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo 
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu bizneso-
wego, Doradztwo w  zakresie usług reklamowych i  promocyjnych, 
Doradztwo w  zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie 
informacji i  świadczenie usług doradczych w  zakresie handlu elek-
tronicznego, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marke-
tingu, Usługi doradcze w  zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 
Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyj-
ne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampa-
nii pozyskiwania funduszy, Porady związane z  przygotowywaniem 
zeznań podatkowych, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Księ-
gowość i prowadzenie ksiąg, Księgowość administracyjna, Przygoto-
wywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowanie skom-
puteryzowanej rachunkowości, Prowadzenie księgowości w zakresie 
elektronicznego transferu funduszy, Księgowanie kosztów, Dostar-
czanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Doradztwo 

w  zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo po-
datkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w  zakresie sporzą-
dzania zeznań podatkowych, Doradztwo księgowe w  zakresie po-
datków, Doradztwo i  informacja dotycząca rachunkowości, audyt 
działalności gospodarczej, audyt finansowy, 36 Pozyskiwanie fundu-
szy na projekty pomocy zagranicznej, Pozyskiwanie funduszy poli-
tycznych, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi finansowania 
w celu sponsorowania firm, analiza inwestycyjna, analizy danych fi-
nansowych, analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie pa-
pierów wartościowych, Doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, 
Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące funduszy 
powierniczych, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradz-
two finansowe dotyczące rozliczeń, Doradztwo finansowe i  usługi 
konsultingu finansowego, Doradztwo finansowe w sprawach papie-
rów wartościowych, Doradztwo finansowe w zakresie planów eme-
rytalnych, Doradztwo finansowe w  zakresie podatków, Doradztwo 
finansowe w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo i analiza fi-
nansowa, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradz-
two w  sprawach finansowych, Doradztwo w  sprawach papierów 
wartościowych, Doradztwo w zakresie długów, Doradztwo w zakre-
sie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie inwestowania 
funduszy, Doradztwo w zakresie inwestycji na okres emerytury, Do-
radztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Doradztwo 
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
Doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, Do-
starczanie informacji związanych z kontami finansowymi, Finansowe 
i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finansowe usługi doradcze i do-
tyczące zarządzania, gromadzenie informacji finansowych, Informa-
cje finansowe dla inwestorów, Informacje finansowe dostarczane 
za pomocą środków elektronicznych, Informacje finansowe i wyceny, 
Informacje inwestycyjne, Konsultacje finansowe związane z kupnem 
i  sprzedażą przedsiębiorstw, Konsultacje podatkowe [nie  dotyczy 
prowadzenia rachunków], Konsultowanie zeznań podatkowych 
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Monitorowanie portfeli finan-
sowych, Porady finansowe związane z  programami akcji pracowni-
czych, Porady w zakresie oceny finansowej, Porady w zakresie wyce-
ny finansowej, Porównywanie wyników papierów wartościowych, 
Porównywanie wyników portfeli papierów wartościowych, Profesjo-
nalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów, Przetwarzanie infor-
macji finansowych, Przygotowywanie analiz finansowych w zakresie 
papierów wartościowych, Przygotowywanie raportów finansowych 
związanych z finansowaniem projektów budowlanych, skomputery-
zowane usługi doradztwa finansowego, skomputeryzowane usługi 
dotyczące danych finansowych, sporządzanie oraz analiza raportów 
finansowych, sporządzanie raportów finansowych, sporządzanie ra-
portów finansowych w zakresie projektów budowlanych, Udostęp-
nianie informacji finansowych online, Udostępnianie informacji fi-
nansowych za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi analiz 
finansowych związane z  inwestycjami, Usługi doradcze dotyczące 
inwestycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapi-
tałowych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finanso-
wymi, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze 
w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi doradcze w zakresie spraw 
finansowych, Usługi doradztwa powierniczego, Usługi doradztwa 
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z za-
kresu infrastruktury, Wyceny i analizy finansowe, Zarządzanie infor-
macją finansową i usługi analityczne, agencje pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie nieruchomości, 
Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie projektów 
deweloperskich, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomo-
ści, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udzia-
łów finansowych w nieruchomościach, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących zarządzania ziemią, Usługi agencji nierucho-
mości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji w za-
kresie komercyjnych nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wy-
ceny nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem 
i  nieruchomościami, Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 
Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Zarzą-
dzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udziela-
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nie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Wy-
cena finansowa majątku osobistego i  nieruchomości, Wycena nieru-
chomości, Windykacja, agencje ściągania należności, agencje 
ściągania wierzytelności, Doradztwo związane z organizowaniem kre-
dytów hipotecznych, Odzyskiwanie zaległych długów, skomputeryzo-
wana windykacja wymagalnych należności, Usługi doradztwa finanso-
wego związane z  niewypłacalnością, Usługi doradztwa w  zakresie 
zadłużenia, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytel-
ności, Windykacja należności i odzysk długu, 45 Usługi prawne, Bada-
nia prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opo-
datkowania, Doradztwo w  zakresie sporów sądowych, Doradztwo 
związane z osobistymi sprawami prawnymi, Organizowanie świadcze-
nia usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady 
prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w procedurach praw-
nych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, 
Usługi biegłych sądowych, sprawy sporne (usługi pomocy w-), Udzie-
lanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi adwokackie, Usługi arbi-
trażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi doradcze w zakresie pra-
wa, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, Usługi prawne związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, Usługi prawne związane z  tworzeniem i  reje-
stracją firm, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądo-
wymi, Usługi prawne związane z  negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń 
społecznych, Usługi radców prawnych, Usługi w  zakresie pomocy 
prawnej, Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi wsparcia procesowe-
go w sporach sądowych 

(111) 353904 (220) 2021 12 21 (210) 537967
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) BUsIness PaRTneRs ClUB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski
(531) 03 01 01, 03 01 16, 26 11 01, 26 11 07, 29 01 04
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktuali-
zacja i  utrzymywanie informacji w  rejestrach, automatyczne prze-
twarzanie danych, Doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, 
Dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, elek-
troniczne przetwarzanie danych, gromadzenie danych, gromadze-
nie i  systematyzacja informacji wykorzystywanych w  transmisjach 
elektronicznych, gromadzenie i  systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, Kompilacja danych dla osób trze-
cich, Doradztwo biznesowe w  zakresie marketingu strategicznego, 
Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i  marketingo-
we, Doradztwo specjalistyczne w  zakresie marketingu, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo 
w  zakresie marketingu, Doradztwo w  zakresie marketingu bizneso-
wego, Doradztwo w  zakresie usług reklamowych i  promocyjnych, 
Doradztwo w  zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie 
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektro-
nicznego, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketin-

gu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii 
pozyskiwania funduszy, Porady związane z  przygotowywaniem ze-
znań podatkowych, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Księgo-
wość i prowadzenie ksiąg, Księgowość administracyjna, Przygotowy-
wanie i  wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowanie 
skomputeryzowanej rachunkowości, Prowadzenie księgowości w za-
kresie elektronicznego transferu funduszy, Księgowanie kosztów, 
Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Do-
radztwo w  zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Do-
radztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakre-
sie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo księgowe w za-
kresie podatków, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, 36 Pozyskiwanie 
funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Pozyskiwanie funduszy 
politycznych, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi finanso-
wania w celu sponsorowania firm, analiza inwestycyjna, analizy da-
nych finansowych, analizy inwestycji finansowych i badania w zakre-
sie papierów wartościowych, Doradztwo dotyczące usług 
pożyczkowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe doty-
czące funduszy powierniczych, Doradztwo finansowe dotyczące in-
westycji, Doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, Doradztwo fi-
nansowe i  usługi konsultingu finansowego, Doradztwo finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo finansowe w za-
kresie planów emerytalnych, Doradztwo finansowe w  zakresie po-
datków, Doradztwo finansowe w  zakresie zarządzania aktywami, 
Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy 
księgowości], Doradztwo w  sprawach finansowych, Doradztwo 
w  sprawach papierów wartościowych, Doradztwo w  zakresie dłu-
gów, Doradztwo w  zakresie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie inwestowania funduszy, Doradztwo w zakresie inwestycji 
na okres emerytury, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych 
[finansowe], Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nie-
ruchomości mieszkaniowe, Doradztwo związane ze  zwiększaniem 
kredytów hipotecznych, Dostarczanie informacji związanych z konta-
mi finansowymi, Finansowe i  inwestycyjne usługi konsultacyjne, Fi-
nansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, gromadzenie in-
formacji finansowych, Informacje finansowe dla inwestorów, 
Informacje finansowe dostarczane za  pomocą środków elektronicz-
nych, Informacje finansowe i wyceny, Informacje inwestycyjne, Kon-
sultacje finansowe związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, 
Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Kon-
sultowanie zeznań podatkowych [nie  dotyczy prowadzenia rachun-
ków], Monitorowanie portfeli finansowych, Porady finansowe związa-
ne z  programami akcji pracowniczych, Porady w  zakresie oceny 
finansowej, Porady w  zakresie wyceny finansowej, Porównywanie 
wyników papierów wartościowych, Porównywanie wyników portfeli 
papierów wartościowych, Profesjonalne usługi konsultacyjne doty-
czące finansów, Przetwarzanie informacji finansowych, Przygotowy-
wanie analiz finansowych w zakresie papierów wartościowych, Przy-
gotowywanie raportów finansowych związanych z  finansowaniem 
projektów budowlanych, skomputeryzowane usługi doradztwa fi-
nansowego, skomputeryzowane usługi dotyczące danych finanso-
wych, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, sporządza-
nie raportów finansowych, sporządzanie raportów finansowych 
w zakresie projektów budowlanych, Udostępnianie informacji finan-
sowych online, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi analiz finansowych związane z  in-
westycjami, Usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, 
Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze 
dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi doradcze finan-
sowo-ekonomiczne, Usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecz-
nych, Usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, Usługi doradz-
twa powierniczego, Usługi doradztwa związane z  finansowaniem 
robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Wyceny 
i analizy finansowe, Zarządzanie informacją finansową i usługi anali-
tyczne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Doradz-
two w zakresie nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nierucho-
mości, Finansowanie projektów deweloperskich, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w  zakresie nabywania 
nieruchomości i  w  zakresie udziałów finansowych w  nieruchomo-
ściach, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania 
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ziemią, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przed-
siębiorstw, Usługi agencji w  zakresie komercyjnych nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi kredyto-
wania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie 
nieruchomości, Usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania majątkiem i  nieruchomościami, Usługi związane 
z  majątkiem nieruchomym, Zapewnianie środków finansowych 
na rozwój nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie 
wyceny finansowej, Wycena finansowa majątku osobistego i  nieru-
chomości, Wycena nieruchomości, Windykacja, agencje ściągania 
należności, agencje ściągania wierzytelności, Doradztwo związane 
z  organizowaniem kredytów hipotecznych, Odzyskiwanie zaległych 
długów, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, 
Usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, Usługi 
doradztwa w zakresie zadłużenia, Usługi w zakresie windykacji długu 
i faktoringu wierzytelności, Windykacja należności i odzysk długu, 45 
Usługi prawne, Badania prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo w zakresie sporów 
sądowych, Doradztwo związane z  osobistymi sprawami prawnymi, 
Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednic-
two w  procedurach prawnych, Profesjonalne usługi doradcze doty-
czące zagadnień prawnych, Usługi biegłych sądowych, sprawy spor-
ne (usługi pomocy w-), Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, 
Usługi adwokackie, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, 
Usługi doradcze w  zakresie prawa, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi prawne zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne zwią-
zane z  tworzeniem i  rejestracją firm, Usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z nego-
cjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane z rosz-
czeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi radców prawnych, 
Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie rejestracji firm, 
Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych 

(111) 353905 (220) 2020 02 26 (210) 510688
(151) 2022 04 12 (441) 2020 08 03
(732) lanKO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Dobra (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lanKO
(510), (511) 6 stolarka budowlana metalowa, okna i  drzwi metalo-
we, ościeżnice i futryny do drzwi i bram metalowe, futryny do okien 
metalowe, skrzydła do  drzwi, okien i  bram metalowe, prowadnice 
do drzwi przesuwnych z metalu, bramy, bramy garażowe metalowe, 
drzwi garażowe metalowe, rolety zewnętrzne i wewnętrzne metalo-
we, żaluzje metalowe, okucia do  drzwi, okien, bram i  rolet, 19 sto-
larka budowlana niemetalowa, okna i drzwi niemetalowe, ościeżnice 
i futryny do drzwi i bram niemetalowe, futryny do okien niemetalo-
we, skrzydła do drzwi, okien i bram niemetalowe, bramy, bramy gara-
żowe niemetalowe, drzwi garażowe niemetalowe, rolety zewnętrzne 
i wewnętrzne niemetalowe, żaluzje niemetalowe, 35 usługi doradz-
twa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej handlowej i usługowej, pozyskiwanie i udostępnia-
nie informacji o  działalności gospodarczej handlowej i  usługowej, 
usługi doradztwa w  zakresie zarządzania personalnego, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna w tym także przez Internet stolarki otworowej, 
stolarki budowlanej oraz osprzętu do  stolarki otworowej, stolarki 
budowlanej, promocja sprzedaży stolarki budowlanej oraz osprzętu 
do stolarki budowlanej, informacja handlowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama radiowa i  telewizyjna, organizowanie targów i  wystaw ce-
lach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i ma-
teriałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach han-
dlowych i  reklamowych, promocja sprzedaży, usługi eksportowe 
dotyczące stolarki otworowej, 37 usługi budowlane, budownictwo 
mieszkaniowe i  użyteczności publicznej, budowa domów wielo 
oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych, budowa 
obiektów usługowo-handlowych i biurowych, usługi budowlane do-
tyczące infrastruktury technicznej, montaż stolarki otworowej, prace 
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi bu-

dowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, 
instalowanie i  naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczel-
nianie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfalto-
wanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń 
przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora 
zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, 
instalowanie i naprawa wind 

(111) 353906 (220) 2021 12 05 (210) 537320
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) KlUBy PRZeDsIĘBIORCZOŚCI  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KP Klub Przedsiębiorczości
(540) 

(591) żółty, niebieski, szary
(531) 26 01 03, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 29 01 02, 29 01 04, 
29 01 06, 29 01 13, 04 05 03
(510), (511) 41 Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organi-
zowanie zjazdów w  celach biznesowych, Prowadzenie seminariów 
szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe 

(111) 353907 (220) 2021 12 10 (210) 537602
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 31
(732) WaR-ReMeDIUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, garwolin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aRFROsT
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12, 01 13 01
(510), (511) 1 spoiwa i domieszki do betonu, środki chemiczne do na-
powietrzania betonu, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb 
i  olejów, środki do  konserwacji betonu z  wyjątkiem farb i  olejów, 
środki do  konserwacji cegieł z  wyjątkiem farb i  olejów, preparaty 
do nadawania nieprzepuszczalności cementu z wyjątkiem farb i ole-
jów, preparaty chemiczne do  impregnacji wodoodpornej murów, 
preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie 
[z wyjątkiem farb], mieszaniny chemiczne kwasoodporne, katalizato-
ry chemiczne, substancje zapobiegające zamarzaniu, środki zmięk-
czające do celów przemysłowych, 17 substancje do izolacji przeciw-
wilgociowej budynków, zaprawy izolacyjne, materiały uszczelniające, 
substancje uszczelniające do połączeń, 35 Prowadzenie usług w za-
kresie: agencji importowe eksportowych, badanie rynku, dystrybu-
cji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów i broszur, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pokazów towarów, pro-
mocji sprzedaży dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy tele-
wizyjnej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, handlowe informacje i  porady udzielane konsumen-
tom, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów jak: 
spoiwa i domieszki do betonu, środki chemiczne do napowietrzania 
betonu, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, ce-
ment, środki i  preparaty do  konserwacji cementu z  wyjątkiem farb 
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i  olejów, środki do  konserwacji cementu z  wyjątkiem farb i  olejów, 
preparaty do  konserwacji murów z  wyjątkiem farb i  olejów, środki 
do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do nada-
wania nieprzepuszczalności cementu z wyjątkiem farb i olejów, pre-
paraty wodoszczelne stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb 
i olejów, cement do naprawy stłuczonych przedmiotów, mieszaniny 
chemiczne kwasoodporne, katalizatory chemiczne, substancje zapo-
biegające zamarzaniu, środki do  zmiękczania do  celów przemysło-
wych, substancji do izolacji przeciwwilgociowej budynków, zapraw 
izolacyjnych, materiałów uszczelniających, substancji uszczelniają-
cych do połączeń-tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i do-
konanie zakupu w dobrych warunkach 

(111) 353908 (220) 2021 12 09 (210) 537547
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 31
(732) DaRK TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kąkolewo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gIeRKIel
(540) 

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 Detergenty do zmywania naczyń, Detergenty do zmy-
wania naczyń w zmywarkach, Detergenty inne niż używane w pro-
cesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Mydełka, 
Mydła, Płyny do mycia naczyń, Środki do nadawania połysku, Płyny 
do  spryskiwaczy szyb, Środki do  mycia szkła, Środki do  zmywania 
naczyń, Środki ułatwiające suszenie do  zmywarek naczyń, Produk-
ty toaletowe nielecznicze, Chusteczki nasączone płynami kosme-
tycznymi, Ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, Płyny 
do prania, płyny do prania chemicznego 

(111) 353909 (220) 2021 12 09 (210) 537543
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 31
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CleVÉ
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 18 Parasole i  parasolki, Walizy, Torby podróżne, Torby, 
Walizki, Torebki, Portfele, Portmonetki, Worki, sakiewki, Teczki i  ak-
tówki, Tornistry szkolne, saszetki biodrowe, Plecaki, etui, Futerały 
na dokumenty, etui na klucze, Futerały w postaci etui na klucze, Ko-
smetyczki, Pokrowce na  parasole, Pokrowce podróżne na  ubrania, 
Pokrowce do  garniturów, Pokrowce na  klucze, 25 Odzież, Obuwie, 
nakrycia głowy, Paski, Bielizna 

(111) 353910 (220) 2021 10 01 (210) 534673
(151) 2022 03 29 (441) 2021 11 22
(732) WOŹnIaK anna DORaDZTWO PeRsOnalne, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) horseway
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 05 03 06, 03 03 01, 03 03 17, 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: Odzież dla jeźdźców (koszule, bluzki, 
bluzy, swetry, spodnie do jazdy konnej, spodnie ochronne, spodnie 
treningowe, kamizelki, kurtki, płaszcze, marynarki, bielizna sportowa, 
podkolanówki i skarpety, czapki, szaliki, plastrony i krawaty, ostrogi, 
sztyblety, oficerki, czapsy, kalosze, półbuty sportowe, rękawiczki), 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: sprzęt zapewniający bezpieczeństwo dla jeźdźca (ka-
mizelki ochronne, kaski, obuwie ochronne, odblaski), Usługi w  za-
kresie sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
Kosmetyki dla jeźdźca: kremy do  rąk, balsamy i  pomadki ochronne 
do  ust, kremy ochronne do  skóry twarzy i  rąk, Usługi w  zakresie 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt 
terapeutyczny dla jeźdźców (opaski na  stawy, opaski na  głowę, ta-
śmy kinezjologiczne), Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: Odzież dla koni: derki i podpinki 
do derek, owijki na nogi, kalosze, ochraniacze na nogi, buty dla koni, 
nauszniki, maski, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: Osprzęt dla koni: ogłowia, wodze, wę-
dzidła, podkładki pod siodła, czapraki, kantary, uwiązy, lonże, baty, 
pasy do  lonżowania, popręgi, kagańce dla koni, puśliska, wytoki, 
siodła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: Wyposażenie stajni: siatki i  torby na siano, wia-
dra i żłoby, pudełka na pasze, wieszaki, tabliczki na boksy, narzędzia 
kowalskie (pilniki, obcęgi, hacele, nakrętki na hacele), skrzynki i torby 
na szczotki, szczotki do czyszczenia koni, sprzęt do sprzątania stajni 
(szczotki, widły, trzonki do wideł, pojemniki do zbierania odchodów), 
baty, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: Pokrowce (na  siodła, na  oficerki, na  ochraniacze, 
na derki, na czapraki), Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: Kosmetyki do  pielęgnacji koni: 
spraye do sierści, maści i oleje do kopyt, szampony dla koni, wcierki, 
glinki, maści do skóry i sierści, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: sprzęt do  czyszczenia 
koni (szczotki, zgrzebła, maszynki do golenia koni, kopystki do czysz-
czenia kopyt, szczotki do masażu koni, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: Pasze (sieczki, 
musli, granulaty), suplementy i zioła, oleje roślinne, mesz i wysłodki, 
elektrolity, lizawki, smakołyki dla koni, Usługi w  zakresie sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: Odzież dla psów 
(derki, obroże), legowiska dla psów, ochraniacze na stawy dla psów, 
Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: suplementy diety dla psów, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: Kosmetyki do pie-
lęgnacji sprzętu jeździeckiego (mydła do skór, balsamy do skór, oleje 
do skór), Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: Odzież dla jeźdźców (koszule, bluzki, bluzy, swetry, 
spodnie do jazdy konnej, spodnie ochronne, spodnie treningowe, ka-
mizelki, kurtki, płaszcze, marynarki, bielizna sportowa, podkolanówki 
i skarpety, czapki, szaliki, plastrony i krawaty, ostrogi, sztyblety, ofi-
cerki, czapsy, kalosze, półbuty sportowe, rękawiczki), Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: sprzęt 
zapewniający bezpieczeństwo dla jeźdźca (kamizelki ochronne, ka-
ski, obuwie ochronne, odblaski), Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: Kosmetyki dla jeźdźca: kremy 
do rąk, balsamy i pomadki ochronne do ust, kremy ochronne do skó-
ry twarzy i  rąk, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: sprzęt terapeutyczny dla jeźdźców (opaski 
na stawy, opaski na głowę, taśmy kinezjologiczne), Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: Odzież dla 
koni: derki i podpinki do derek, owijki na nogi, kalosze, ochraniacze 
na  nogi, buty dla koni, nauszniki, maski, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: Osprzęt dla koni: 
ogłowia, wodze, wędzidła, podkładki pod siodła, czapraki, kantary, 
uwiązy, lonże, baty, pasy do lonżowania, popręgi, kagańce dla koni, 
puśliska, wytoki, siodła, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: Wyposażenie stajni: siatki i torby na sia-
no, wiadra i żłoby, pudełka na pasze, wieszaki, tabliczki na boksy, na-
rzędzia kowalskie (pilniki, obcęgi, hacele, nakrętki na hacele), skrzynki 
i torby na szczotki, szczotki do czyszczenia koni, sprzęt do sprzątania 
stajni (szczotki, widły, trzonki do  wideł, pojemniki do  zbierania od-
chodów), baty, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z  na-
stępującymi produktami: Pokrowce (na siodła, na oficerki, na ochra-
niacze, na  derki, na  czapraki), Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z  następującymi produktami: Kosmetyki do  pielęgnacji 
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koni: spraye do  sierści, maści i  oleje do  kopyt, szampony dla koni, 
wcierki, glinki, maści do skóry i sierści, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: sprzęt do czyszczenia 
koni (szczotki, zgrzebła, maszynki do golenia koni, kopystki do czysz-
czenia kopyt, szczotki do masażu koni, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: Pasze (sieczki, musli, 
granulaty), suplementy i zioła, oleje roślinne, mesz i wysłodki, elek-
trolity, lizawki, smakołyki dla koni, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z następującymi produktami: Odzież dla psów (derki, 
obroże), legowiska dla psów, ochraniacze na stawy dla psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
suplementy diety dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: Kosmetyki do pielęgnacji sprzętu 
jeździeckiego (mydła do skór, balsamy do skór, oleje do skór) 

(111) 353911 (220) 2021 12 09 (210) 537542
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 31
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yeeMy
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 26 04 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 hummus, gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z  mięsa, sałatki warzywne, Zupy, sałatki owocowe, sałatki gotowe, 
Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Falafel, 
Frittaty, guacamole [pasta z awokado], gotowe posiłki składające się 
głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie 
z ryb, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z drobiu, Dania gotowe na bazie mięsa lub ryb, głęboko mrożone da-
nia warzywne, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Mro-
żone posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone posiłki składające 
się głównie z  drobiu, 30 Owsianka, Kasza bulgur, Kanapki, Tortille, 
Kuskus, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe gotowe do spożycia, go-
towe potrawy na  bazie makaronu, gotowe potrawy na  bazie ryżu, 
Pierogi, naleśniki, Kluski, Makarony głęboko mrożone, Mrożone pro-
dukty ciasta nadziewane mięsem, Pizza, gotowy lunch w  pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw 

(111) 353912 (220) 2021 12 09 (210) 537541
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 31
(732) JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gO aCTIVe
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 26 04 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 18 Walizy, Torby podróżne, Parasole, Plecaki, Plecaki tury-
styczne, Torby sportowe, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Waliz-
ki, Parasole i parasolki, Pokrowce na parasolki, 20 Karimaty, 22 liny, 
sieci, namioty, hamaki, Markizy i  brezenty, 24 Śpiwory, 25 Odzież 
sportowa, Obuwie sportowe, nakrycia głowy, 28 gry, Zabawki, arty-
kuły sportowe, sprzęt sportowy 

(111) 353913 (220) 2021 12 07 (210) 537452
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 10
(732) KOC gRZegORZ łUKasZ, Kozłówka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) seRWIs POD naPIĘCIeM
(510), (511) 37 eliminacja zakłóceń w  instalacjach elektrycznych, In-
stalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa te-
lefonów, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowa-
nie, konserwacja i  naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, 
konserwacja oraz naprawa maszyn i  urządzeń biurowych, Montaż 
instalacji na  placach budowy, naprawa i  konserwacja projektorów 
filmowych, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa pomp, Rege-
neracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja 
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Układanie kabli, Usłu-
gi elektryków, Budowa stoisk i  sklepów targowych, Budownictwo, 
Informacja o  naprawach, Instalowanie oraz naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, Konsultacje budowlane, Montaż i naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, Usługi doradztwa budowlanego 

(111) 353914 (220) 2021 11 30 (210) 537218
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO WIelOBRanŻOWe Wega a  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kalisz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wega a
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 27 05 11
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa handlowego na  rzecz firm kra-
jowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w salonach, 
hurtowniach poprzez agentów oraz za  pośrednictwem stron inter-
netowych towarów takich jak: pojazdy mechaniczne, części akcesoria 
do pojazdów mechanicznych, maszyn, urządzenia transportu i paliw, 
36 Usługi agencji celnych, obsługa celna samochodów na  eksport, 
usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi w zakresie leasin-
gu finansowego, usługi w zakresie pojazdów mechanicznych, Usługi 
ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe, usługi kompanii holdingo-
wych „kapitału powierniczego”, zarządzanie nieruchomościami, 37 
Usługi stacji obsługi pojazdów: kompleksowa obsługa poprodukcyj-
na i długo składowanych samochodów, naprawa, rozkonserwowanie, 
czyszczenie, mycie, smarowanie i polerowanie samochodów, wymia-
na olejów, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, układów 
zabezpieczających dostęp, sygnalizacyjnych i alarmów przeciwwła-
maniowych, naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe i  lakiernicze, 
serwis ogumienia, wymiana, naprawa i  wulkanizacja opon, wywa-
żanie kół samochodowych, Usługi myjni samochodowych, Usłu-
gi w  zakresie prowadzenia stacji paliw: Tankowanie i  obsługa, 39 
Usługi transportowe i spedycyjne krajowe i zagraniczne, Towarowy 
transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i  specjalistycznymi, 
transport kolejowy, rzeczny i morski, składowanie, magazynowanie, 
przechowywanie, pakowanie, sortowanie, konfekcjonowanie, roz-
ładunek, załadunek i  dostarczanie towarów, Obsługa magazynów, 
składowanie, magazynowanie, przechowywanie, przeładunek, pa-
kowanie, załadunek i  rozładunek pojazdów samochodowych i  wa-
gonów kolejowych, konfekcjonowanie i  dystrybucja samochodów, 
Obsługa logistyczna samochodów przeznaczonych do  transportu 
kolejowego i drogowego, Usługi informacyjne i pośrednictwo w za-
kresie transportu i  spedycji, Wynajmowanie samochodów osobo-
wych, dostawczych i ciężarowych z kierowcą, Wynajmowanie garaży 
i  miejsc parkingowych, Usługi związane z  parkowaniem samocho-
dów, magazynowanie i dystrybucja paliw, Pomoc drogowa w przy-
padku awarii samochodu, holowanie pojazdów mechanicznych, 42 
Usługi w  zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej 
dla osób trzecich, ekspertyzy inżynierskie, Poprodukcyjna kontrola 
jakościowa samochodów, badania techniczne pojazdów, testy sta-
tyczne i dynamiczne pojazdów 
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(111) 353915 (220) 2021 11 24 (210) 537010
(151) 2022 04 29 (441) 2021 12 27
(732) sOBIeCKa MałgORZaTa gOsPODaRsTWO ROlne,  
Dawidy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% PReMIUM smaki Doliny Zielawy
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 07 01 09, 06 07 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 Mięso i  wędliny, Wędliny, Wędliny wegetariańskie, 
Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Kiełbasa swojska, Kiełbasa peppero-
ni, surowe kiełbasy, Kiełbasy botifarra, suszona kiełbasa, Kiełbaski 
wieprzowe, Kiełbaski konserwowane, Mięso kiełbasiane, szynka, 
szynka surowa podsuszana-prosciutto, Kaszanka, salceson, Mięso 
wędzone, Mięso świeże, suszone mięso, Mięso solone, Mięso goto-
wane, Mięso pieczone, Mięso mrożone, Paczkowane mięso, smażone 
mięso, Mięso konserwowane, Mięso i wyroby mięsne, Mięso gotowe 
do  spożycia, schab wieprzowy, Boczek wieprzowy z  grilla-samgy-
eopsal, gotowe posiłki zawierające głównie boczek, Mięso mielo-
ne-mięso siekane, Pieczeń wołowa, Pasty mięsne w  tym pasztety, 
smalec, Pasztet mięsny, Pasztet z wątróbki, Pasztet z kurczaka, sma-
lec, Bekon, Buliony, Burgery, Cielęcina, Części indyka, Drób, Dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i  nasiona roślin strączkowych, 
nabiał i substytuty nabiału, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje 
i tłuszcze jadalne, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Jaja ptasie 
i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze, gotowe posiłki składające się głów-
nie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całko-
wicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z  drobiu, gotowe posiłki składające się 
głównie z  substytutów mięsa, gotowe posiłki zawierające głównie 
jajka, 35 Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, Usługi 
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, 
Udostępnianie informacji o  produktach konsumenckich dotyczą-
cych żywności lub napojów, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o  umowę franczyzy, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi franczyzowe 
związane z  pomocą w  zakresie marketingu, Pomoc w  zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa 
biznesowego związane z  zakładaniem i  prowadzeniem franczyz, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi 
towarami: mięso i wędliny, wędliny, wędliny wegetariańskie, kiełba-
sy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, kiełbasa pepperoni, surowe 
kiełbasy, kiełbasy botifaira, suszona kiełbasa, kiełbaski wieprzowe, 
kiełbaski konserwowane, mięso kiełbasiane, szynka, szynka surowa 
podsuszana-prosciutto, kaszanka, salceson, mięso wędzone, mięso 
świeże, suszone mięso, mięso solone, mięso gotowane, mięso pie-
czone, mięso mrożone, paczkowane mięso, smażone mięso, mięso 
konserwowane, mięso i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, 
schab wieprzowy, boczek wieprzowy z grilla-samgyeopsal, gotowe 
posiłki zawierające głównie boczek, mięso mielone-mięso siekane, 
pieczeń wołowa, pasty mięsne w tym pasztety, smalec, pasztet mię-
sny, pasztet z wątróbki, pasztet z kurczaka, smalec, bekon, buliony, 
burgery, cielęcina, części indyka, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, ryby, owoce 
morza i mięczaki, nieżywe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i  nasiona roślin strączkowych, nabiał i  substytuty nabiału, 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłusz-
cze, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posił-
ki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe 

posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, 
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z drobiu, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, 
gotowe posiłki zawierające głównie jajka 

(111) 353916 (220) 2021 12 13 (210) 537634
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) alBa FashIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Raszyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIeTlaBB
(540) 

(531) 11 03 20, 26 02 01, 26 11 03, 27 05 01
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi gastronomicz-
ne, Bary, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi barowe, Bary 
szybkiej obsługi, Bary przekąskowe, Kawiarnie, Kafeterie, Restauracje 
samoobsługowe, stołówki, Restauracje, Obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, Usługi kateringu 
zewnętrznego, Katering w  kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja 
kateringu na  imprezy urodzinowe, Usługi kateringowe w  zakresie 
zaopatrzenia w żywność, Świadczenie usług kateringowych obejmu-
jących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Usługi w za-
kresie gotowania posiłków, Katering obejmujący żywność i  napoje 
na bankiety, Przygotowywanie i sprzedaż żywności na wynos, Usługi 
osobistych kucharzy, Zapewnianie żywności i  napojów w  restaura-
cjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Dostarczanie posił-
ków do bezpośredniego spożycia, Zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygoto-
wywanie posiłków i  napojów, Restauracje dla turystów, Restauracje 
oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
nie napojów alkoholowych, Udzielanie informacji dotyczących restau-
racji, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywno-
ści i  napojów, Usługi barów i  restauracji, Usługi doradcze dotyczące 
żywności, Wynajmowanie sal oraz pomieszczeń na posiedzenia 

(111) 353917 (220) 2021 12 23 (210) 538052
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) OleŚ RysZaRD DeKOR-aRT, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIOłOWa RehaBIlITaCJa
(540) 

(591) biały, zielony, czarny
(531) 27 05 05, 05 03 11, 05 03 13, 05 03 14, 29 01 13
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Kosme-
tyki, Kremy kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Ziołowe 
preparaty kosmetyczne do  kąpieli, ekstrakty ziołowe do  celów ko-
smetycznych, szampony ziołowe, Mydła ziołowe, Maseczki ziołowe, 
Kosmetyki do masażu, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
Preparaty kosmetyczne do regeneracji i odnowy skóry, Ziołowe pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji i odnowy skóry, Mleczka kosme-
tyczne, Mieszaniny zapachowe, Olejki toaletowe, Olejki esencjonal-
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ne, Olejki do celów kosmetycznych, Środki pielęgnacyjne do masażu, 
Maści do celów kosmetycznych, Tłuszcze do celów kosmetycznych, 
Żele do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do opalania, Olejek 
żywokostowy, Maści żywokostowe, emulsje żywokostowe do  ciała, 
5 Preparaty do  pielęgnacji zdrowia na  bazie ziół, herbaty ziołowe 
do  celów leczniczych, Maści do  celów leczniczych, Maści ziołowe 
do  celów leczniczych, Mydła ziołowe lecznicze, Okłady z  ziół, Żele 
do  celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne wspomagające 
gojenie się podrażnień oraz odnowę i  regenerację skóry, Prepara-
ty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne 
przeciw oparzeniom słonecznym, ekstrakty ziołowe do  celów me-
dycznych, Środki uśmierzające ból, Korzenie lekarskie, Oleje leczni-
cze, Zioła do palenia do celów leczniczych, Zioła lecznicze, 44 aro-
materapia, Fizjoterapia, Placówki rekonwalescencji, Usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, Usługi medycyny alternatywnej 

(111) 353918 (220) 2021 12 28 (210) 538201
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) al  CaPOne sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Tarnów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alewypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, żółty, zielony, jasnoszary
(531) 27 05 01, 29 01 15, 26 01 01, 26 01 05, 26 01 10
(510), (511) 41 Usługi rekreacyjne, Wypożyczanie sprzętu sporto-
wego, Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego, Wynajem sprzętu 
sportowego, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Zapewnianie 
infrastruktury rekreacyjnej i  wypoczynkowej, Usługi w  zakresie in-
struktażu sportowego, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Udostęp-
nianie sprzętu i  obiektów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do zabaw dla dzieci, Zapewnienie obiektów i sprzętu na po-
trzeby rozrywki 

(111) 353919 (220) 2021 12 29 (210) 538223
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) MeRKURy sPÓłKa aKCyJna, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naURa
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 02, 26 11 05, 26 11 25
(510), (511) 29 Mięso i  wędliny, Ryby, Owoce morza [nieżywe], nie-
żywe mięczaki, Oleje jadalne, Jaja, Orzechy przetworzone, Orzechy 
jadalne, Migdały przetworzone, Rodzynki, galaretki, Dżemy, Kompo-
ty, Pasty owocowe do smarowania, Pasty warzywne, Pasty na bazie 
orzechów, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Desery owocowe, 
Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, Mrożone owoce, su-
szone owoce, nasiona przetworzone, nasiona jadalne, Warzywa 
konserwowane, Warzywa mrożone, Warzywa suszone, Warzywa 
przetworzone, Przekąski na  bazie owoców, Przekąski na  bazie wa-
rzyw, Przekąski na  bazie orzechów, Kostki bulionowe, Ciecierzyca 
przetworzona, hummus, smalec, Tofu, Przeciery owocowe, Przecie-
ry warzywne, Płatki kokosowe, Wiórki kokosowe, napoje na  bazie 
mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, suszone 

grzyby jadalne, Przekąski z  owoców, 30 Jadalne wafle, Wyroby cu-
kiernicze z sezamu, Batony sezamowe, Chrupki kukurydziane, Chrup-
ki zbożowe, Pieczywa chrupkie, Wyroby cukiernicze z mąki, Budynie 
deserowe, Budyń w proszku, sól, Przyprawy, Zioła suszone, Ciastka, 
Cukierki, Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Batoniki muesli, 
Ziarna przetworzone, Preparaty do  pieczenia, Drożdże, Ryż, Mąka, 
Makarony, Płatki śniadaniowe, Miód, syropy i melasa, słodkie polewy 
i  nadzienia, lody, Produkty pszczele, Zboża przetworzone, Przeką-
ski na bazie zbóż, Ziarna sezamu [przyprawy], Płatki zbożowe, Płatki 
owsiane, Muesli, Kasze, Przetworzona komosa ryżowa, Kakao, Kawa 
naturalna, herbata, Cukier, słodziki naturalne, Chipsy zbożowe, Miód 
naturalny, Ocet winny, Ocet balsamiczny, słodycze bez cukru, słody-
cze zawierające owoce, sosy, Musy, Musztarda, Majonez, Chleb, 31 
Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, Produkty 
rolne (nieprzetworzone), Świeże owoce, orzechy, warzywa i  zioła, 
nasiona jadalne [nieprzetworzone], słód i  zboża nieprzetworzone, 
grzyby, Karmy i  pasze dla zwierząt, nieprzetworzone nasiona chia, 
32 napoje bezalkoholowe, soki, napoje owocowe, Koncentraty so-
ków owocowych, napoje warzywne, Wody mineralne 

(111) 353920 (220) 2021 12 29 (210) 538231
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) głUsZaK MIChał, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hUMa MeDICa
(540) 

(591) czarny, jasnoszary, szary, ciemnoszary
(531) 02 03 23, 02 03 28, 02 05 06, 02 05 23, 02 09 10, 16 01 14, 26 04 01, 
26 04 04, 26 04 09, 26 04 14, 26 04 16, 27 05 01, 26 11 01, 26 11 08
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych, Usługi 
przychodni lekarskich, ambulatoryjna specjalistyczna opieka me-
dyczna, Badania medyczne w  celach diagnostycznych lub leczenia 
chorób, Usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, Usługi badań 
Usg, Badania psychologiczne, Doradztwo medyczne w  zakresie 
ciąży, Poradnictwo psychologiczne, Opieka pielęgniarska, Prowa-
dzenie szkół rodzenia, Opieka położnicza, Usługi stomatologiczne, 
Fizjoterapia, Fizykoterapia, Rehabilitacja pozabiegowa, Indywidual-
ne konsultacje medyczne, Usługi medyczne w  zakresie wydawania 
orzeczeń lekarskich na odległość, Usługi w zakresie medycyny pracy 

(111) 353921 (220) 2021 12 22 (210) 538014
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 24
(732) TOya sPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fala
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 01 15 24, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 Metalowe korki spustowe, Metalowe kanały odpły-
wowe, Metalowe kratki odpływowe, Metalowe wieszaki na  odzież, 
Wieszaki na  ręczniki z  metalu, Uchwyty metalowe na  ręczniki (za-
montowane na stałe), Węże metalowe do instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, Metalowe uchwyty prysznicowe, 11 armatury łazienkowe, 
akcesoria łazienkowe, Instalacje prysznicowe, łazienkowe instalacje 
wodno-kanalizacyjne, Instalacje do  celów sanitarnych, Urządzenia 
do  celów sanitarnych, Urządzenia do  dostarczania wody do  celów 
sanitarnych, Baterie do  umywalek, Baterie do  wanien, Baterie kra-
nowe, Baterie prysznicowe, Krany, Wodooszczędne perlatory, Urzą-
dzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], Urządzenia 
do  redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], Zestawy 
prysznicowe, Panele prysznicowe, Metalowe korki do  pryszniców, 
Metalowe korki do umywalek, Metalowe korki do wanien, Metalowe 
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korki do zlewów, Węże prysznicowe, głowice prysznicowe, Odpływy 
wody [krany], Deski sedesowe, Klapy desek sedesowych [części in-
stalacji sanitarnych], Uszczelki do kranów wodociągowych, Osprzęt 
do celów sanitarnych, Osprzęt sanitarny do przewodów wodociągo-
wych, Osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], Rączki 
do prysznica, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, elemen-
ty oświetleniowe, lampy leD, Oprawy oświetleniowe leD, Oświetle-
nie bezpieczeństwa zawierające czujnik ruchu, Podgrzewacze wody, 
Urządzenia prysznicowe, Urządzenia do  kąpieli, Muszle klozetowe, 
Miski klozetowe, Uchwyty ręczne do  pryszniców, niemetalowe pa-
rawany do brodzików prysznicowych, Metalowe ścianki [parawany] 
do wanien z prysznicem, Umywalki do  łazienek, nakładki na deskę 
sedesową dla dzieci, Instalacje sanitarne i  łazienkowe oraz armatu-
ra wodno-kanalizacyjna, Urządzenia i  instalacje do  odprowadzania 
ścieków, Zawory do regulacji przepływu wody, sanitarne wyposaże-
nie wodociągowe, Zatyczki do umywalek 

(111) 353922 (220) 2021 12 22 (210) 538019
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 17
(732) nOWaK RenaTa, Brzoza (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pump  machine
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 05 07 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 28 Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Maszy-
ny do  ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do  ćwiczeń fizycznych 
wyposażone w ciężarki, Pasy na talię, do ćwiczeń, Przyrządy stosowa-
ne do ćwiczeń fizycznych, Taśmy do ćwiczeń, Urządzenia do wzmac-
niania ciała [ćwiczenia], Zestawy prętów sprężynowych do  rozcią-
gania do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, Ręcznie obsługiwane 
obręcze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, sprzęt 
do  ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie,  Ciężarki na  nadgarstki 
i kostki do ćwiczeń, Obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, Obciążniki 
na nogi [artykuły sportowe], Treningowe obciążniki na nogi 

(111) 353923 (220) 2004 05 01 K (210) 486655
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) apple Inc , Cupertino (Us)
(540) (znak słowny)
(540) POD
(510), (511) 9 przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne oraz 
związane z nimi oprogramowanie, mobilne cyfrowe urządzenia elek-
troniczne oraz związane z nimi oprogramowanie, cyfrowe odtwarza-
cze audio, w tym cyfrowe odtwarzacze muzyki oraz związane z nimi 
oprogramowanie, cyfrowe odtwarzacze wideo oraz związane z nimi 
oprogramowanie, odtwarzacze MP3 oraz związane z nimi oprogra-
mowanie, komputery przenośne, komputery kieszonkowe [PDa], 
pagery, elektroniczne terminarze osobiste, notatniki [elektroniczne], 
telefony, telefony komórkowe, wideofony, komputery do gier, mikro-
procesory, płyty pamięci, monitory, wyświetlacze, klawiatury, kable, 
modemy, drukarki, stacje dysków, aparaty fotograficzne i  kamery, 
cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery, nagrane programy kompu-
terowe do  zarządzania informacjami osobistymi, oprogramowanie 
komputerowe do  zarządzania bazami danych, oprogramowanie 
do rozpoznawania znaków, oprogramowanie do zarządzania telefo-
nią, oprogramowanie do poczty elektronicznej oraz do przesyłania 
wiadomości, oprogramowanie do wysyłania wiadomości na pagery, 
oprogramowanie do  synchronizacji baz danych, programy kompu-
terowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i  przeszukiwanie baz 
danych on-line, oprogramowanie komputerowych systemów ope-
racyjnych, narzędzia do  tworzenia aplikacji na  komputery osobiste 
oraz przenośne, przenośne urządzenia elektroniczne do  bezprze-
wodowego odbioru i/lub przesyłania danych, zwłaszcza wiadomo-
ści, przenośne urządzenia elektroniczne z  funkcją filmowania, tele-
fonowania, przesyłania wiadomości, robienia zdjęć oraz transmisji 

dźwięku, przenośne urządzenia elektroniczne które umożliwiają 
użytkownikowi kontrolowanie oraz zarządzanie informacjami osobi-
stymi, oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, e-maili i/
lub innych danych na jedno lub więcej przenośnych urządzeń elek-
tronicznych ze zbioru danych znajdującego się na lub powiązanego 
z  komputerem osobistym lub serwerem, oprogramowanie do  syn-
chronizacji danych między zdalną stacją lub zdalnym urządzeniem 
a stałą lub zdalną stacją lub urządzeniem zdalnym, powyższe z wy-
łączeniem cyfrowych procesorów sygnału dla gitar i  innych instru-
mentów muzycznych, 42 usługi doradcze w zakresie projektowania 
przenośnych i/lub mobilnych cyfrowych urządzeń elektronicznych i/
lub cyfrowych odtwarzaczy muzyki i/lub odtwarzaczy MP3, usługi 
doradcze związane ze  sprzętem i  oprogramowaniem komputero-
wym, programowanie komputerów, usługi wsparcia i  konsultingu 
w zakresie zarządzania systemami komputerowymi, bazami danych 
oraz aplikacjami, udzielanie informacji on-line za  pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej lub Internetu w  zakresie sprzętu 
komputerowego lub oprogramowania komputerowego, tworze-
nie i  utrzymanie witryn internetowych, wszystkie powyższe usługi 
świadczone w  związku z  przenośnymi i/lub mobilnymi cyfrowymi 
urządzeniami elektronicznymi i/lub cyfrowymi odtwarzaczami au-
dio, w tym z cyfrowymi odtwarzaczami muzyki i/lub odtwarzaczami 
MP3 i związanym z nimi oprogramowaniem 

(111) 353924 (220) 2019 05 08 (210) 499484
(151) 2022 05 12 (441) 2019 07 22
(732) aJaTU gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vimet
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 01 01 02, 26 05 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 sprzedaż: mebli, w tym metalowych, biurowych, ogro-
dowych, szkolnych, stołów w tym metalowych, łóżek, materacy, ste-
laży, stoisk wystawowych, artykułów i akcesoriów wyposażenia biur, 
artykułów biurowych, półek, stojaków, luster, ram do obrazów, palet 
transportowych, rolet okiennych, tablic ogłoszeniowych, wyrobów 
stolarskich, chodzików dla dzieci, wykończeniowych elementów 
z tworzyw sztucznych do mebli, elementów służących do dekoracji 
wnętrz, kadzi drewnianych do zlewania wina, urn, pościeli, pojazdów 
dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli, dywanów, pokryć pod-
łogowych, parkietów, paneli, desek, wykładzin, pokryć ściennych 
w tym tapet i oklein ściennych, farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, 
sprzętu oświetleniowego w tym lamp, żyrandoli, abażurów, artyku-
łów wyposażenia wnętrz, sprzętu agD, RTV, komputerowego, ma-
teriałów budowlanych, artykułów instalacyjnych, sprzętu budowla-
nego, rusztowań, pojazdów, usługi prowadzenia przedstawicielstwa 
handlowego podmiotów zagranicznych, usługi agencji importowo-
-eksportowej, usługi marketingowe i  promocyjne, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i promocyjnych, wydawanie materia-
łów reklamowych, wypożyczanie mebli, sprzętu biurowego, sprzę-
tu agD, stoisk wystawowych, elementów dekoracji wnętrz, usługi 
zarządzania przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością 
handlową i gospodarczą, prace biurowe, usługi reklamowe na rzecz 
promocji e-handlu (e-commerce), reklama internetowa, reklama 
online za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i komputerowej, 
doradztwo i  pośrednictwo w  sprawach personelu, wycena mebli, 
sprzętu biurowego 

(111) 353925 (220) 2021 06 14 (210) 530254
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) InPhaRM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inpharm
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(540) 

(591) pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, lotiony, Peelingi, Ma-
seczki kosmetyczne, antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Prepara-
ty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze 
do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Prepa-
raty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, 
Preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, Preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, Preparaty do  depilacji, Produkty toaletowe i  kosme-
tyczne, Środki sanitarne zawarte w tej klasie, Środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i  ścierania, Środki stosowane w  praniu, 
w  tym środki wybielające, Olejki eteryczne, Tłuszcze do  celów ko-
smetycznych, Detergenty, Preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących [przybory toaletowe], 5 Produkty farmaceutycz-
ne, Produkty lecznicze zawarte w  tej klasie, Parafarmaceutyki 
do  celów medycznych, suplementy diety, leki i  materiały denty-
styczne zawarte w tej klasie, Żywność dietetyczna dla celów medycz-
nych, Dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne dla ce-
lów medycznych i  leczniczych, Mineralne dodatki do  żywności dla 
celów medycznych lub leczniczych, Dietetyczne dodatki do żywno-
ści, Probiotyki, Prebiotyki, synbiotyki, Preparaty wspomagające le-
czenie lub podnoszenie odporności organizmu, Chemiczne środki 
antykoncepcyjne, Mleko w proszku dla niemowląt, Preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witami-
ny i preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, Mineralne prepa-
raty spożywcze do  celów medycznych i  leczniczych, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne wody do  celów leczniczych lub me-
dycznych, Mieszanki ziołowe do celów medycznych, Preparaty zioło-
we do celów medycznych i leczniczych, Zioła lecznicze lub medycz-
ne, napoje lecznicze lub medyczne, napary lecznicze lub medyczne, 
herbaty lecznicze lub medyczne, Preparaty biotechnologiczne dla 
celów leczniczych lub medycznych, Preparaty biologiczne dla celów 
leczniczych lub medycznych, Preparaty farmaceutyczne do  pielę-
gnacji skóry, Żywność dla niemowląt, Materiały opatrunkowe, Pla-
stry, Kremy do celów medycznych lub leczniczych, Balsamy do celów 
medycznych lub leczniczych, Maści do celów medycznych lub leczni-
czych, syropy do celów leczniczych lub medycznych, Krople do oczu 
do  celów leczniczych lub medycznych, Krople doustne do  celów 
leczniczych lub medycznych, Wyroby medyczne w postaci syropów, 
kropli, tabletek, saszetek w proszku, Środki sanitarne do celów lecz-
niczych lub medycznych, Preparaty i artykuły higieniczne, Środki od-
każające, leki dla ludzi, Preparaty wspomagające leczenie, Preparaty 
weterynaryjne, leki weterynaryjne, Odżywki dla dorosłych i dla dzie-
ci, Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, Materiały 
do kąpieli i okładów leczniczych, szczepionki, surowice, Kultury mi-
kroorganizmów do celów medycznych, Materiały pochodzenia natu-
ralnego do  celów farmaceutycznych i  leczniczych, Preparaty me-
dyczne do odchudzania, Trucizny, Środki do niszczenia szkodników, 
Materiały i środki do celów medycznych i higieny osobistej, Materiały 
do  kąpieli i  okładów leczniczych, Preparaty do  mycia zwierząt, Ko-
smetyki do celów medycznych, Preparaty medyczne do pielęgnacji 
jamy ustnej i zębów, Kleje do protez zębowych, Środki do przycze-
piania i środki amortyzujące nacisk dla protez zębów, Kremy adhezyj-
ne do mocowania protez zębowych, Wyroby medyczne dentystycz-
ne zawarte w  tej klasie, antybakteryjne płyny do  rąk, Chusteczki 
do celów medycznych, Chusteczki odkażające, Chusteczki antybak-
teryjne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki dezynfekcyjne do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Podpa-
ski, Tampony, Wkładki higieniczne, Pieluchy dla niemowląt i  doro-
słych, lecznicze szampony, Mydła antybakteryjne i  dezynfekujące, 
Mydła lecznicze, lecznicze preparaty toaletowe, Detergenty bakte-
riobójcze, Fungicydy, herbicydy, Biocydy, Środki owadobójcze, Środ-
ki odstraszające owady, komary, insekty, Preparaty diagnostyczne, 
lecznicze balsamy, Maści do  celów Farmaceutycznych, Mieszaniny 
farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Środki wirusobójcze, 
Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Preparaty nutraceutyczne, 
Pieczywo dla diabetyków, lecznicze pasty do zębów, lecznicze pły-

ny do płukania jamy ustnej, Środki do czyszczenia jamy ustnej, Środki 
spożywcze zawierające w swoim składzie farmakopealne naturalne 
składniki pochodzenia roślinnego, Środki dezynfekcyjne stosowane 
w medycynie, Produkty biobójcze służące do utrzymywania higieny 
człowieka, Repelenty i atraktanty, Środki zaopatrzenia technicznego 
przydatne w pracy szpitali, aptek, punktów aptecznych oraz placó-
wek obrotu poza aptecznego obejmujące: preparaty do  tępienia 
szkodników, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe, prepara-
ty i  materiały diagnostyczne, odczynniki diagnostyczne do  celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne, środki diagnostyczne 
do  użytku medycznego i  farmaceutycznego, środki kontrastowe 
do użytku ze sprzętem medycznych, wskaźniki do diagnozy medycz-
nej, bielizna menstruacyjna jednorazowego użytku, majtki menstru-
acyjne, majtki higieniczne, wkładki higieniczne, detergenty do celów 
medycznych, preparaty do neutralizacji zapachów, preparaty do od-
świeżania powietrza, odświeżacze do tkanin, 10 aparatura diagno-
styczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów me-
dycznych, Przyborniki lekarskie, aparatura i instrumenty chirurgiczne, 
medyczne, stomatologiczne, Protezy kończyn, oczu i zębów, Mate-
riały do  zszywania stosowane w  chirurgii, Urządzenia elektrome-
dyczne i elektroterapeutyczne, Ciśnieniomierze, nebulizatory, Urzą-
dzenia i artykuły ortopedyczne i optyczne, glukometry, nakłuwacze, 
Paski do glukometrów, Inhalatory, Wyroby medyczne i artykuły za-
opatrzenia medycznego, Testy ciążowe, Testy do samobadania pod 
kątem stanu zdrowia i/lub dolegliwości zdrowotnych, Przyrządy 
i urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów 
medycznych i stomatologicznych, Odzież sterylna do użytku chirur-
gicznego, Rękawice do masażu, rękawice do badań medycznych, rę-
kawice do celów medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych 
i chirurgicznych, Prezerwatywy, lampy do celów medycznych, lan-
cety, Zatyczki do uszu, laktatory, smoczki, Butelki dla dzieci, artyku-
ły antykoncepcyjne, aparaty ortopedyczne, Maski medyczne, Maski 
higieniczne do celów medycznych, Jednorazowe rękawice medycz-
ne, 35 Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w  zakresie pro-
wadzenia Ich interesów, Prowadzenie interesów osób trzecich, Usłu-
gi w  zakresie eksport-import, Usługi porównywania cen, analizy 
rynkowe, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Usługi 
reklamowe, handel i usługi w zakresie prowadzenia punktów sprze-
daży hurtowej i detalicznej produktów farmaceutycznych, medycz-
nych, weterynaryjnych, Usługi doradcze w  zakresie organizowania, 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Usługi zaopa-
trzenia osób trzecich w zakresie zakupów produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw, sprzedaż hurtowa następujących towarów: 
produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, parafarmaceutyki 
do celów medycznych, suplementy diety, leki i materiały dentystycz-
ne, żywność dietetyczna dla celów medycznych, dietetyczne środki 
spożywcze, substancje dietetyczne dla celów medycznych i  leczni-
czych, mineralne dodatki do  żywności dla celów medycznych lub 
leczniczych, dietetyczne dodatki do żywności, probiotyki, prebioty-
ki, synbiotyki, preparaty wspomagające leczenie lub podnoszenie 
odporności organizmu, chemiczne środki antykoncepcyjne, mleko 
w proszku dla niemowląt, preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, witaminy i preparaty witamino-
we, preparaty witaminowe, mineralne preparaty spożywcze do ce-
lów medycznych i  leczniczych, mineralne suplementy diety, 
mineralne wody do  celów leczniczych lub medycznych, mieszanki 
ziołowe do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycz-
nych i  leczniczych, zioła lecznicze lub medyczne, napoje lecznicze 
lub medyczne, napary lecznicze lub medyczne, herbaty lecznicze lub 
medyczne, preparaty biotechnologiczne dla celów leczniczych lub 
medycznych, preparaty biologiczne dla celów leczniczych lub me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, plastry, kremy do celów me-
dycznych lub leczniczych, balsamy do celów medycznych lub leczni-
czych, maści do celów medycznych lub leczniczych, syropy do celów 
leczniczych lub medycznych, krople do  oczu do  celów leczniczych 
lub medycznych, krople doustne do celów leczniczych lub medycz-
nych, wyroby medyczne w postaci syropów, kropli, tabletek, sasze-
tek w  proszku, środki sanitarne do  celów leczniczych lub medycz-
nych, preparaty i  artykuły higieniczne, środki odkażające, leki dla 
ludzi, preparaty wspomagające leczenie, preparaty weterynaryjne, 
leki weterynaryjne, odżywki dla dorosłych i dla dzieci, żywność spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego, materiały do kąpieli i okładów 
leczniczych, szczepionki, surowice, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych, materiały pochodzenia naturalnego do celów far-
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maceutycznych i leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, 
trucizny, środki do niszczenia szkodników, materiały i środki do ce-
lów medycznych i higieny osobistej, materiały do kąpieli i okładów 
leczniczych, preparaty do mycia zwierząt, kosmetyki do celów me-
dycznych, preparaty medyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
kleje do protez zębowych, środki do przyczepiania i środki amorty-
zujące nacisk dla protez zębów, kremy adhezyjne do mocowania pro-
tez zębowych, wyroby medyczne dentystyczne, antybakteryjne pły-
ny do rąk, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, 
chusteczki antybakteryjne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki de-
zynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, pieluchy dla 
niemowląt i  dorosłych, lecznicze szampony, mydła antybakteryjne 
i dezynfekujące, mydła lecznicze, lecznicze preparaty toaletowe, de-
tergenty bakteriobójcze, fungicydy, herbicydy, biocydy, środki owa-
dobójcze, środki odstraszające owady, komary, insekty, preparaty 
diagnostyczne, lecznicze balsamy, maści do  celów farmaceutycz-
nych, mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, środki 
wirusobójcze, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, preparaty 
nutraceutyczne, pieczywo dla diabetyków, lecznicze pasty do  zę-
bów, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia 
jamy ustnej, kosmetyki, aparatura diagnostyczna do celów medycz-
nych, aparatura do analizy do celów medycznych, przyborniki lekar-
skie, aparatura i  instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatolo-
giczne, protezy kończyn, oczu i  zębów, materiały do  zszywania 
stosowane w  chirurgii, urządzenia elektromedyczne i  elektrotera-
peutyczne, ciśnieniomierze, nebulizatory, urządzenia i artykuły orto-
pedyczne i  optyczne, glukometry, nakłuwacze, paski do  glukome-
trów, Inhalatory, wyroby medyczne i  artykuły zaopatrzenia 
medycznego, testy ciążowe, testy do samobadania pod kątem stanu 
zdrowia i/lub dolegliwości zdrowotnych, przyrządy i  urządzenia 
do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych 
i stomatologicznych, odzież sterylna do użytku chirurgicznego, ręka-
wice do masażu, rękawice do badań medycznych, rękawice do celów 
medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych i chirurgicznych, 
prezerwatywy, lampy do  celów medycznych, lancety, zatyczki 
do uszu, laktatory, smoczki, butelki dla dzieci, artykuły antykoncep-
cyjne, aparaty ortopedyczne, maski medyczne, maski higieniczne 
do celów medycznych, jednorazowe rękawice medyczne, przedmio-
ty do pielęgnacji niemowląt i chorych, środki spożywcze zawierające 
w  swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia 
roślinnego, środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie, produkty 
biobójcze służące do  utrzymywania higieny człowieka, repelenty 
i  atraktanty, środki zaopatrzenia technicznego przydatne w  pracy 
szpitali, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaap-
tecznego, mydła, kremy, pasty, lotiony, peelingi, maseczki kosme-
tyczne, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetycz-
ne do  odchudzania, preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust 
w  aerozolu, środki do  pielęgnacji zębów i  jamy ustnej, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające zęby, pre-
paraty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, pro-
dukty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do  depilacji, produkty toaletowe 
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki stosowane w pra-
niu, w  tym środki wybielające, olejki eteryczne, tłuszcze do  celów 
kosmetycznych, detergenty, preparaty do  higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Marketing, Badanie 
rynku, Promocja sprzedaży, Doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, Księgowość, 
Pomoc przedsiębiorstwom w działalności handlowej, sporządzanie 
sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia, Dystrybucja 
i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, 36 Usługi związane z nieruchomościami, 
usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowy-
mi, handlowymi, usługowymi i  mieszkalnymi, Zarządzanie mająt-
kiem nieruchomym, Usługi w  zakresie wynajmu i  dzierżawy nieru-
chomości, usługi w  zakresie wynajmu i  dzierżawy powierzchni 
i pomieszczeń biurowych, usługowych i handlowych, Wynajem loka-
li na  cele biurowe, Organizowanie najmu nieruchomości na  wyna-
jem, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi 
agencji w  zakresie komercyjnych nieruchomości, Doradztwo w  za-
kresie nieruchomości, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania i ad-
ministrowania obiektami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi, 

biurowymi lub użytkowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania 
i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i  powierzchni 
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokala-
mi, powierzchnią użytkową, Usługi doradztwa w zakresie sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i  użytkowych, Usługi pośrednictwa 
w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakresie 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i  powierzchni użytko-
wych, Usługi wyszukiwania i pomocy w zakresie nabywania terenów 
i  nieruchomości celem ich  pozyskiwania dla obiektów biurowych 
i  budownictwa mieszkalnego, Inwestowanie kapitału w  nierucho-
mości, Finansowanie nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa lub 
wynajem budynków, Wynajem powierzchni biurowej, pomieszczeń 
handlowych, mieszkań, pomieszczeń biurowych, Wynajem lokali 
na cele biurowe, 39 Dystrybucja (transport) produktów dla sprzeda-
ży detalicznej, Dostawa towarów, Dostawa drogą lądową, Dystrybu-
cja towarów drogą lądową, Transport towarów drogą lądową, Orga-
nizowanie transportu towarów, spedycja towarów, Transport 
i  składowanie towarów, Usługi dostawcze, Usługi dystrybucyjne, 
Usługi w zakresie spedycji towarów, Usługi w zakresie transportu to-
warów, magazynowanie towarów, Pakowanie i  składowanie towa-
rów, Transport samochodowy, Pakowanie artykułów na zamówienie 
i według specyfikacji osób trzecich, Dzielenie na części i przepako-
wywanie towarów, Usługi doradcze związane z przepakowywaniem 
towarów, Przepakowywanie towarów, magazynowanie, Pakowanie, 
składowanie, Usługi etykietowania, Usługi magazynowe, Wynajmo-
wanie miejsc do magazynowania, Usługi przechowywania w chłod-
niach, 40 Wytwarzanie na zamówienie następujących towarów: pro-
dukty farmaceutyczne, produkty lecznicze, parafarmaceutyki 
do celów medycznych, suplementy diety, leki i materiały dentystycz-
ne, żywność dietetyczna dla celów medycznych, dietetyczne środki 
spożywcze, substancje dietetyczne dla celów medycznych i  leczni-
czych, mineralne dodatki do  żywności dla celów medycznych lub 
leczniczych, dietetyczne dodatki do żywności, probiotyki, prebioty-
ki, synbiotyki, preparaty wspomagające leczenie lub podnoszenie 
odporności organizmu, chemiczne środki antykoncepcyjne, mleko 
w proszku dla niemowląt, preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, witaminy i preparaty witamino-
we, preparaty witaminowe, mineralne preparaty spożywcze do ce-
lów medycznych i  leczniczych, mineralne suplementy diety, 
mineralne wody do  celów leczniczych lub medycznych, mieszanki 
ziołowe do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycz-
nych i  leczniczych, zioła lecznicze lub medyczne, napoje lecznicze 
lub medyczne, napary lecznicze lub medyczne, herbaty lecznicze lub 
medyczne, preparaty biotechnologiczne dla celów leczniczych lub 
medycznych, preparaty biologiczne dla celów leczniczych lub me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, plastry, kremy do celów me-
dycznych lub leczniczych, balsamy do celów medycznych lub leczni-
czych, maści do celów medycznych lub leczniczych, syropy do celów 
leczniczych lub medycznych, krople do  oczu do  celów leczniczych 
lub medycznych, krople doustne do celów leczniczych lub medycz-
nych, wyroby medyczne w postaci syropów, kropli, tabletek, sasze-
tek w  proszku, środki sanitarne do  celów leczniczych lub medycz-
nych, preparaty i  artykuły higieniczne, środki odkażające, leki dla 
ludzi, preparaty wspomagające leczenie, preparaty weterynaryjne, 
leki weterynaryjne, odżywki dla dorosłych i dla dzieci, żywność spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego, materiały do kąpieli i okładów 
leczniczych, szczepionki, surowice, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych, materiały pochodzenia naturalnego do celów far-
maceutycznych i leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, 
trucizny, środki do niszczenia szkodników, materiały i środki do ce-
lów medycznych i higieny osobistej, materiały do kąpieli i okładów 
leczniczych, preparaty do mycia zwierząt, kosmetyki do celów me-
dycznych, preparaty medyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
kleje do protez zębowych, środki do przyczepiania i środki amorty-
zujące nacisk dla protez zębów, kremy adhezyjne do mocowania pro-
tez zębowych, wyroby medyczne dentystyczne, antybakteryjne pły-
ny do rąk, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, 
chusteczki antybakteryjne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki de-
zynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, pieluchy dla 
niemowląt i dorosłych, lecznicze szampony, mydła anty bakteryjne 
i dezynfekujące, mydła lecznicze, lecznicze preparaty toaletowe, de-
tergenty bakteriobójcze, fungicydy, herbicydy, biocydy, środki owa-
dobójcze, środki odstraszające owady, komary, insekty, preparaty 
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diagnostyczne, lecznicze balsamy, maści do  celów farmaceutycz-
nych, mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, środki 
wirusobójcze, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, preparaty 
nutraceutyczne, pieczywo dla diabetyków, lecznicze pasty do  zę-
bów, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia 
jamy ustnej, kosmetyki, aparatura diagnostyczna do celów medycz-
nych, aparatura do analizy do celów medycznych, przyborniki lekar-
skie, aparatura i  instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatolo-
giczne, protezy kończyn, oczu i  zębów, materiały do  zszywania 
stosowane w  chirurgii, urządzenia elektromedyczne i  elektrotera-
peutyczne, ciśnieniomierze, nebulizatory, urządzenia i artykuły orto-
pedyczne i  optyczne, glukometry, nakłuwacze, paski do  glukome-
trów, inhalatory, wyroby medyczne i  artykuły zaopatrzenia 
medycznego, testy ciążowe, testy do samobadania pod kątem stanu 
zdrowia i/lub dolegliwości zdrowotnych, przyrządy i  urządzenia 
do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych 
i stomatologicznych, odzież sterylna do użytku chirurgicznego, ręka-
wice do masażu, rękawice do badań medycznych, rękawice do celów 
medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych i chirurgicznych, 
prezerwatywy, lampy do  celów medycznych, lancety, zatyczki 
do uszu, laktatory, smoczki, butelki dla dzieci, artykuły antykoncep-
cyjne, aparaty ortopedyczne, maski medyczne, maski higieniczne 
do celów medycznych, jednorazowe rękawice medyczne, przedmio-
ty do pielęgnacji niemowląt i chorych, środki spożywcze zawierające 
w  swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia 
roślinnego, środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie, produkty 
biobójcze służące do  utrzymywania higieny człowieka, repelenty 
i  atraktanty, środki zaopatrzenia technicznego przydatne w  pracy 
szpitali, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaap-
tecznego, mydła, kremy, pasty, lotiony, peelingi, maseczki kosme-
tyczne, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetycz-
ne do  odchudzania, preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust 
w  aerozolu, środki do  pielęgnacji zębów i  jamy ustnej, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające zęby, pre-
paraty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, pro-
dukty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do  depilacji, produkty toaletowe 
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki stosowane w pra-
niu, w  tym środki wybielające, olejki eteryczne, tłuszcze do  celów 
kosmetycznych, detergenty, preparaty do  higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe] 

(111) 353926 (220) 2021 06 25 (210) 530848
(151) 2022 05 10 (441) 2021 11 22
(732) anDRes KaTaRZyna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) andres
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 25 Ubrania z wyjątkiem bielizny, staników, bielizny ubie-
ranej pod ubranie, odzieży plażowej, bikini i  strojów kąpielowych, 
nakrycia głowy, obuwie w tym z tekstyliów, 35 Usługi prowadzenia 
sprzedaży za  pomocą Internetu: odzieży, nakryć głowy, obuwia, 
materiałów i  artykułów krawieckich, maszyn do  szycia, książek, ka-
talogów, wykrojów, Usługi marketingowe, promocyjne, reklamowe, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych i  promocyjnych, Doradztwo w  zarządzaniu, Dekorowanie 
wystaw, Reprezentowanie interesów osób trzecich, Usługi agen-
cji importowo-eksportowej, Usługi w  zakresie działalności galerii 
i  salonów wystawienniczych w  celach handlowych i  reklamowych, 
Wynajmowanie powierzchni na  cele reklamowe i  pośrednictwo 
w  wynajmowaniu powierzchni na  cele reklamowe, Prezentacja po-
przez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki 
komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na od-

ległość usług: krawieckich, doradztwa w zakresie szycia, usług zwią-
zanych z drukowaniem na tkaninach, sporządzaniem i drukowaniem 
szablonów, impregnowaniem tkanin i  ich  wycinaniem, obróbką 
tkanin i wełny, robótek ręcznych, usług edukacyjnych w zakresie kra-
wiectwa, historii mody, projektowania i konstruowania odzieży, 40 
Krawiectwo w  tym szycie odzieży dla kobiet i  mężczyzn na  miarę, 
hafciarstwo, Obrębianie tkanin, Obróbka tkanin i  wełny, Drukowa-
nie szablonów [wykroje, rysunki], Drukowanie na tkaninach, Impre-
gnowanie tkanin, Krojenie materiałów, Przeróbki odzieży, Przeróbki 
odzieży jako produkcja na zamówienie, Robótki ręczne, Usługi kra-
wieckie, Usługi krawieckie jako produkcja na  zamówienie, Wycina-
nie tkanin, Doradztwo w zakresie szycia i przekazywanie informacji 
w tym zakresie za pomocą Internetu, Usługi poligraficzne, Usługi fo-
tograficzne (obróbka i wywoływanie zdjęć), 41 edukacja w zakresie 
krawiectwa i historii mody, Organizowanie szkoleń, kursów, warszta-
tów, konkursów, wydawanie certyfikatów w zakresie usług krawiec-
kich, Kształcenie i prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie pro-
jektowania, konstruowania i szycia odzieży, Organizowanie pokazów 
mody, Prowadzenie galerii w celach kulturalnych, Realizacja filmów 
szkoleniowych, Wydawanie katalogów i książek w tym online, Usługi 
tłumaczeń 

(111) 353927 (220) 2021 07 05 (210) 531176
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 17
(732) V4 hOlDIng, a s , Čadca (sK)
(540) (znak słowny)
(540) V4
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, Usługi ekspertów w  zakresie efektywności bizneso-
wej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Obsługa admini-
stracyjna firm na  zlecenie, audyt działalności gospodarczej, Usługi 
inspekcji i  unowocześniania procesów biznesowych, Zarządzanie 
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 36 Fundusze in-
westycyjne wzajemne, analizy finansowe, Usługi likwidacji przedsię-
biorstw, finansowe, Ocena finansowa aktywów własności intelektu-
alnej, 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Badania 
technologiczne, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie systemów komputerowych, Doradztwo w  zakresie 
oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie technologii informacyjnej, Usługi doradcze w  dziedzinie tech-
nologii, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 45 
audyty zgodności z przepisami, audyty zgodności z prawem, Usługi 
adwokackie, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów 
doradztwa prawnego 

(111) 353928 (220) 2021 07 09 (210) 531357
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) august storck Kg, Berlin (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nimm2 słoneczny sad
(540) 

(591) biały, czerwony, fioletowy
(531) 27 05 01, 27 05 02, 27 07 01, 27 07 02, 27 07 21, 29 01 13
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta, 
lody 

(111) 353929 (220) 2021 07 23 (210) 531986
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) CZeKaJsKI DOMInIK CZeKaJsKI, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 29 01 14, 26 03 01, 26 03 16, 11 03 03, 26 13 25
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje 

(111) 353930 (220) 2015 04 30 (210) 441991
(151) 2022 05 12 (441) 2015 08 17
(732) BeaUTy BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lesznowola (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aBsOlUTe gOlD OIl sensaTIOn
(510), (511) 1 środki nawilżające do użycia w produkcji kosmetyków, 
produkty chemiczne do produkcji kosmetyków, emulgatory do użyt-
ku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji 
kosmetyków, 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, prepara-
ty do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
urody, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pie-
lęgnacji skóry [peelingi], kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające 
do  skóry, preparaty odżywiające skórę, środki wyszczuplające [ko-
smetyki], inne niż do  celów medycznych, balsamy do  redukcji cel-
lulitu, kremy do redukcji cellulitu, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, 
nielecznicze mydła toaletowe, emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, kremy do mycia, płyny do mycia, chusteczki nasączone pre-
paratem do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do oczysz-
czania skóry, środki złuszczające skórę, kremy złuszczające, preparaty 
kosmetyczne do złuszczania naskórka, peelingi do twarzy, preparaty 
do sztucznego opalania, środki nawilżające po opalaniu, kosmetyki 
do  makijażu, środki do  usuwania makijażu, emalie do  paznokci, la-
kier do  paznokci do  celów kosmetycznych, odżywki utwardzające 
do paznokci [kosmetyki], olejek do skórek wokół paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, zmywacze do paznokci, kosmetyki do wło-
sów, preparaty do włosów, środki do barwienia włosów, środki do na-
wilżania włosów, środki do pielęgnacji włosów, szampon do włosów, 
odżywki do włosów, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, 
preparaty do pielęgnacji zębów, balsamy po opalaniu, żele po opa-
laniu [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki do opalania, 
płyny do opalania, żele do opalania, kremy do opalania skóry, pre-
paraty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], 5 kremy lecznicze do ochrony skóry, preparaty medyczne 
do odchudzania, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki 
do higieny intymnej dla kobiet 

(111) 353931 (220) 2021 09 06 (210) 533572
(151) 2022 04 21 (441) 2021 12 20
(732) ChIlICKa agnIesZKa eKO-aROnIa, sztabin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aCh
(540) 

(591) ciemnoniebieski, ciemnozielony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 05 07 09
(510), (511) 29 Dżemy, galaretki owocowe, galaretki z owoców aro-
nii, aronia konserwowa, owoce aronii w puszkach, przecier z aronii, 

owoce liofilizowane, owoce aronii mrożone, sałatki owocowe i wa-
rzywne, monoprodukty z owoców i warzyw, owoce i warzywa kon-
serwowane oraz suszone, konfitury, koncentraty, powidła, owoce 
i warzywa przetworzone, sorbety z owoców, 32 Koktajle owocowe 
bezalkoholowe, napoje na bazie suszonych i świeżych owoców aro-
nii, napoje energetyczne, napoje dla sportowców wzbogacane pro-
teinami, nektary z  owoców aronii, sorbety jako napoje z  owoców, 
soki i syropy z owoców 

(111) 353932 (220) 2021 10 04 (210) 534897
(151) 2022 04 15 (441) 2021 12 27
(732) BRyła łUKasZ OsIeM MIlIaRDÓW UŚMIeChÓW, 
Przybysławice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) siedem miliardów uśmiechów, a Twój jest moim ulubionym
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 43 hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie  restauracje, 
punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów w  hotelach, pensjo-
natach i  innych podmiotach zajmujących się czasowym zakwate-
rowaniem, Usługi realizowane w  gastronomii, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na: 
posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, Wypożyczanie: krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Usługi cateringowe 

(111) 353933 (220) 2021 10 29 (210) 535834
(151) 2022 05 31 (441) 2022 01 24
(732) eKOeneRgIa POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVP PV PROTeCTOR
(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 24 01 03, 24 01 25, 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 9 gaśnice 

(111) 353934 (220) 2021 11 04 (210) 536105
(151) 2022 05 06 (441) 2022 01 17
(732) TeleWIZJa POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) naRODOWy TaŃCZy
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, Urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
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rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, suszar-
ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, albumy fotograficzne, Odbitki 
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, Ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 
Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
gry przystosowane do  użytku z  odbiornikami telewizyjnymi, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby 
choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie mul-
timedialnym, organizacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, Usługi marketingu i  public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicz-
nych i  artykułów, Kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, 
hurtowni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, 
tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych wa-
runkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] 
koncertów, 38 Obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub 
obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, 
w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo-
dową i  Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewi-
zyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktyw-
nej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci ko-
munikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz 
danych, Usługi teletekstowe i  audiotekstowe, Organizacja i  prowa-
dzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line inte-
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 
nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i  periodyków, Produk-
cja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizowanie, montaż 
i produkcja programów i  imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dzie-
dzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i  komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań 
i studiów nagrań, Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Re-
alizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncer-
tów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa kon-
certów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie 
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi 
koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty mu-
zyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w posta-
ci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, 
Koncerty muzyczne za  pośrednictwem telewizji, Koncerty muzycz-
ne za  pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na  koncerty, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie koncertów, Orga-
nizacja i  przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozryw-
kowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na  koncerty muzyczne, Usługi doradcze i  informacyjne związane 

z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
42 Usługi w  zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w  zakresie 
projektowania i  tworzenia witryn internetowych, Doradztwo kom-
puterowe, projektowanie graficzne 

(111) 353935 (220) 2021 11 05 (210) 536113
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) DReVeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Ząbkowice Śląskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DReVeD
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 07 03 11
(510), (511) 19 Deski, Deski drewniane, Deski podłogowe, Deski 
[drewno budowlane], Drewniane deski sufitowe, Drewniane deski 
tarasowe, niemetalowe deski dachowe, Deski dachowe z  drewna, 
Deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, Płyty 
pilśniowe z włókna drewnianego połączone z płytkami żywicznymi 
i  deskami wiórowymi, Deskowanie budowlane niemetalowe, nie-
metalowe deskowanie zewnętrzne ścian, Deski z materiałów nieme-
talowych do  użytku w  budownictwie, niemetalowe deski poszycia 
ściany, Deskowanie budowlane, niemetalowe materiały kompozy-
towe do  brukowania nawierzchni, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  artykułami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie materiałów budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z drewnianymi deskami tarasowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z deskami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku 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) 353936 (220) 2021 11 05 (210) 536135
(151) 2022 04 28 (441) 2022 01 10
(732) sZMyTKe KaTaRZyna 4 laDIes, Wejherowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4laDIes
(540) 

(531) 27 05 01, 27 07 01
(510), (511) 25 Odzież sportowa legginsy sportowe, skarpetki, pod-
koszulki sportowe, odzież sportowa, komplety sportowe, bluzy, 
czapki, szorty, staniki/topy sportowe, bluzy z  kapturem/bez, kurtki 
sportowe, artykuły odzieżowe w  stylu sportowym, spodnie trenin-
gowe, szaliki, rękawiczki, rękawiczki sportowe, stroje plażowe, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej/ hurtowej prowadzone stacjonarnie 
oraz za pośrednictwem internetu, mediów społecznościowych, tele-
fonu, jak również w  formie sprzedaży wysyłkowej, odzieży sporto-
wej, akcesoriów sportowych, mat ćwiczeniowych, toreb sportowych, 
plecaków, shakerów oraz biżuterii 

(111) 353937 (220) 2021 11 25 (210) 536877
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) MIhel POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIhel
(540) 

(531) 27 05 01, 01 15 15
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do benzyny, paliw i smarów, gazy 
do  celów przemysłowych, Płyny zapobiegające zamarzaniu, Płyny 
hamulcowe, Inhibitory detonacji do  silników spalinowych, Prepa-
raty do  oszczędzania paliwa, Mieszanka do  naprawy opon, Środki 
utwardzające, środki przeciwmgielne/środki do  okien, Preparaty 
do separacji i degradacji olejów, Dodatki do paliw silnikowych, Cie-
cze do  obwodów hydraulicznych i  do  obwodów przekładniowych, 
Płyny chłodzące, Płyn do automatycznej skrzyni biegów, Inhibitory 
korozji, Dodatki do olejów silnikowych, Środek zapobiegający zama-
rzaniu przewodów gazowych, ekonomizer oleju silnikowego, Pre-
paraty odladzające, 4 Ropa naftowa, surowa lub rafinowana, Paliwa 
płynne, stałe i  gazowe, Paliwa silnikowe, Mieszanki paliw, Dodatki 
niechemiczne do paliwa, Mineralne oleje smarowe, Mineralne pali-
wo silnikowe, niechemiczne dodatki do benzyny, niechemiczne do-
datki do olejów, niechemiczne dodatki do paliw, niechemiczne do-
datki do  smarów, niechemiczne skoncentrowane dodatki do  paliw 
silnikowych, Olej i smar do konserwacji skóry, Olej napędowy, Oleje 
do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, Oleje do samocho-
dowych przekładni głównych, Oleje do  silników samochodowych, 
Oleje do turbin, Oleje do turbosprężarek, Oleje i tłuszcze przemysło-
we, smary, Oleje oczyszczone do silników, Oleje samochodowe, Ole-
je silnikowe, Oleje smarowe do  silników pojazdów mechanicznych, 
Oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, Oleje smarujące do silników 
benzynowych, Oleje smarujące do urządzeń samochodowych, Oleje 
syntetyczne do  sprężarek, Oleje techniczne, Oleje wysokooczysz-
czone do silników, Oleje zawierające dodatki antykorozyjne, Paliwa, 
Preparaty do smarowania złącz, Preparaty wiążące do paliw stałych, 
Ropa naftowa, Rozpuszczalne ciecze chłodząco-smarujące, samo-
chodowe mieszanki smarujące, samochodowe smary do  silników 
samochodowych, smar do klocków hamulcowych, smar do maszyn, 
smary do demontażu opon pneumatycznych, smary do łańcuchów, 
smary do  montażu opon pneumatycznych, smary do  pojazdów, 
smary do  pojazdów silnikowych, smary do  samochodów, Środki 
do konserwacji skóry [oleje i smary], Środki konserwujące do metalu 
[smary], Środki konserwujące do metalu [oleje], Środki konserwujące 
do kauczuku [smary], Środki konserwujące do cementu [oleje], Środki 
polepszające spalanie [oleje], Środki poprawiające spalanie [produk-
ty naftowe], Parafiny i woski, Wosk i smar do oświetlania, niechemicz-
ne dodatki do paliw silnikowych, paliw i smarów, Rozpuszczalniki bę-
dące pochodnymi ropy naftowej, Biopaliwa 

(111) 353938 (220) 2021 11 25 (210) 536890
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 07
(732) BĄK KaROlIna, ByRDZIaK ROMan BOBIK sPÓłKa CyWIlna, 
Międzyrzecze górne (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBIK
(540) 

(591) żółty, jasnoniebieski, czerwony, ciemnoniebieski, biały
(531) 27 05 01, 29 01 15, 03 01 08, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 15
(510), (511) 41 nauczanie w przedszkolach, Prowadzenie przedszkoli, 
43 Prowadzenie żłobków, 45 Opieka nad dziećmi 

(111) 353939 (220) 2021 12 16 (210) 537776
(151) 2022 04 26 (441) 2022 01 10
(732) TOMala agnIesZKa MeDlInes, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) leMOnÉ BeaUTy ClInIC
(540) 

(591) jasnozielony, żółty, ciemnożółty
(531) 05 07 12, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 44 analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo 
dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo 
w  dziedzinie pielęgnacji ciała i  urody, gabinety pielęgnacji skóry, 
higiena i  pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, 
Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny 
pajączków, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakła-
danie produktów kosmetycznych na  ciało, Pielęgnacja stóp, Pielę-
gnacja urody, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie 
informacji w  zakresie suplementów diety i  odżywiania, Udzielanie 
informacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi dorad-
cze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji 
urody, Usługi doradcze w  zakresie usuwania zbędnego owłosienia 
na ciele, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi drena-
żu limfatycznego, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
Usługi klinik zdrowia, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji 
urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi medycyny alterna-
tywnej, Usługi mikrodermabrazji, Usługi oceny zdrowia, Usługi od-
sysania tłuszczu, Usługi opalania natryskowego, Usługi pielęgnacji 
urody, Usługi salonów piękności, Usługi solariów, Usługi spa, Usłu-
gi terapii mikroigłowej, Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji uro-
dy ludzi, Usługi w  zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi 
w  zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w  zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usłu-
gi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie porad kosmetycz-
nych, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie 
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na  twarz i ciało, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi 
zabiegów pielęgnacji twarzy, Usuwanie laserowe pajączków naczy-
niowych, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do  celów kosme-
tycznych, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi 
kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi 
pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakre-
sie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha 

(111) 353940 (220) 2021 12 03 (210) 537274
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) MOsIŃsKI anDRZeJ, Płock (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oswoić rozwód
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 01 16
(510), (511) 45 Usługi prawne 

(111) 353941 (220) 2021 02 11 (210) 524523
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) MaRKIeWICZ gRZegORZ, Płock (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MOTO-PIasT PłOCK
(540) 

(591) żółty, czerwony, czarny, szary, biały, brązowy, niebieski
(531) 26 01 16, 27 05 01, 29 01 15, 24 01 11, 06 07 25, 26 04 06, 26 04 18
(510), (511) 41 Organizowanie rajdów motocyklowych 

(111) 353942 (220) 2004 05 01 K (210) 526116
(151) 2022 05 05 (441) 2022 01 17
(732) Roma systems, Inc , Orlando (Us)
(540) (znak słowny)
(540) TOny ROMa’s
(510), (511) 43 Usługi związane z  restauracjami i  usługi gastrono-
miczne 

(111) 353943 (220) 2021 11 26 (210) 537102
(151) 2022 04 07 (441) 2021 12 20
(732) POWsZeChna Kasa OsZCZĘDnOŚCI BanK POlsKI  
sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlCOIn
(540) 

(591) biały
(531) 27 05 01, 29 01 11, 26 01 01, 26 01 19, 27 05 17, 26 01 16, 24 15 01
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, aplika-
cje mobilne, Programy i oprogramowanie komputerowe do użytku 
w  zakresie działalności gospodarczej, usług finansowych, mone-
tarnych i  bankowych, Programy i  oprogramowanie komputerowe 
do  obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji finanso-
wych i  transakcji walutowych, Programy i  oprogramowanie kom-
puterowe do  obsługi usług portfela cyfrowego i  płatności elektro-
nicznych, Programy i  oprogramowanie komputerowe w  dziedzinie 
aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, 
kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i  cyfrowych to-
kenów, Programy i  oprogramowanie do  zarządzania transakcjami 
z  wykorzystaniem aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza 
elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych 
i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do po-
brania do  zarządzania transakcjami z  wykorzystaniem kryptowalut 
za  pomocą technologii łańcucha bloków [blockchain], Programy 
i  oprogramowanie do  monitorowania, wykrywania i  analizowania 
zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie antywiruso-
we, Oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi, 
Oprogramowanie do  komputerowych zapór sieciowych, Oprogra-
mowanie do kryptografii, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Komputerowe bazy danych, elektroniczne bazy danych, Interak-
tywne bazy danych, elektroniczne katalogi, Programy i oprogramo-
wanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie 
i  programy komputerowe do  wyszukiwania i  gromadzenia danych 
i  informacji z  zakresu działalności gospodarczej, finansów, banko-
wości, aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicz-
nego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych 
tokenów, Karty bankowe, Karty bankomatowe, Karty płatnicze, Karty 

identyfikacyjne, Karty debetowe, Karty kredytowe, Karty obciąże-
niowe, Karty wstępnie opłacone, Karty inteligentne [karty z układem 
scalonym], elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, Toke-
ny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze kryptograficzne 
do  pobrania, otrzymywania i  wydawania kryptoaktywów i  kryp-
towalut, Urządzenia do  przetwarzania płatności elektronicznych, 
36 Usługi finansowe, monetarne i  bankowe, Usługi bankowe z  do-
stępem bezpośrednim przez Internet lub telefon [home banking], 
Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość te-
lefoniczna, Bankowość hipoteczna i  pośrednictwo w  tym zakresie, 
Usługi bankowe i finansowe dla klientów korporacyjnych, Usługi do-
tyczące finansów przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami korpora-
cyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych, Usługi płatności 
finansowych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
Przetwarzanie i  obsługa płatności, Usługi w  zakresie elektronicz-
nych płatności, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płat-
niczych, elektroniczne przetwarzanie płatności za  pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, elektroniczne transakcje walutowe, 
Finansowe usługi rozrachunkowe i  rozliczeniowe, Bankowe usługi 
rozliczeniowe, Rozliczanie transakcji papierów wartościowych, Re-
jestrowanie transakcji w  zakresie finansów i  inwestycji przeprowa-
dzanych między stronami, Usługi finansowe związane z akredytywą, 
Wydawanie akredytyw i  certyfikatów depozytowych, Prowadzenie 
rachunków bankowych, Usługi gotówkowe i  przekazy pieniężne, 
Operacje czekowe i  wekslowe, Usługi dotyczące kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i  elektronicznych kart płatni-
czych, Usługi walutowe, handel walutami i  wymiana walut, Usługi 
kantorów, Usługi finansowe związane z aktywami cyfrowymi, kryp-
toaktywami, pieniądzem elektronicznym, kryptowalutami, walutami 
cyfrowymi, walutami wirtualnymi oraz cyfrowymi tokenami, Trans-
akcje finansowe za  pośrednictwem łańcucha blokowego, Transfer 
elektroniczny aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i  kryptowalut, 
transfer elektroniczny środków wykonywany za  pośrednictwem 
technologii blockchain, Wymiana finansowa aktywów cyfrowych, 
kryptoaktywów i  kryptowalut, Usługi kredytowe, Usługi udzielania 
pożyczek, Finansowanie i  organizowanie sprzedaży na  kredyt oraz 
sprzedaży ratalnej, Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, dzia-
łalności finansowej i  nieruchomości, Wyceny i  analizy finansowe, 
Usługi inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków 
pieniężnych, Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi funduszy in-
westycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo w  zakresie pa-
pierów wartościowych i  aktywów, Rejestracja udziałów i  papierów 
wartościowych, Rejestrowanie transferu udziałów, akcji i  papierów 
wartościowych, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościo-
wymi, Usługi giełdowe, giełdy prowadzące obrót akcjami i  innymi 
papierami wartościowymi, usługi giełdy papierów wartościowych, 
usługi giełdy elektronicznej, giełdy aktywów cyfrowych, kryptoakty-
wów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, wa-
lut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Usługi w zakresie zarządzania 
aktywami, Usługi maklerskie, Usługi w zakresie bankomatów, Usługi 
ubezpieczeniowe, leasing finansowy, Factoring, Usługi w  zakresie 
nieruchomości, Usługi w  zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów, Wyna-
jem nieruchomości i majątku, Usługi w zakresie emitowania obligacji 
i listów zastawnych, Usługi w zakresie windykacji długu, Usługi naby-
wania i zbywania wierzytelności, Usługi depozytowe, Obsługa kont 
depozytowych, Usługi przechowywania w  depozycie, Udzielanie 
poręczeń i gwarancji, gwarancje i poręczenia finansowe, Udzielanie 
gwarancji i zabezpieczeń, Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji, 
Usługi w  zakresie gwarancji umów, gromadzenie funduszy i  spon-
sorowanie finansowe, Organizowanie finansowania projektów w za-
kresie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicz-
nego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych 
tokenów, sponsorowanie i  finansowanie działalności kulturalnej, 
rozrywkowej i  sportowej, Zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, 
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 
Usługi zbierania funduszy za  pośrednictwem strony internetowej 
do  finansowania publicznego [crowdfunding], Usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
42 Usługi projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania i  mo-
dernizacji systemów i  programów komputerowych, Projektowanie, 
rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii blockchain, ho-
sting serwerów, Usługi przygotowywania serwisów internetowych, 
administrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i projektowa-
nie platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Do-
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radztwo związane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron 
internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie kompu-
terowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza 
elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych 
i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie jako usługa [saas] do zapisu 
danych i  zarządzania danymi z  zakresu walut cyfrowych w  krypto-
graficznym rejestrze współdzielonym, Usługi w  zakresie tworzenia 
aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certy-
fikacja i  przechowywanie danych za  pośrednictwem łańcucha blo-
kowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowni-
ków z zastosowaniem technologii blockchain, łańcuch bloków jako 
usługa [Baas], Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty, 
hosting treści cyfrowych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informa-
cyjne w zakresie wyżej wymienionych usług 

(111) 353944 (220) 2020 11 13 (210) 520958
(151) 2022 05 25 (441) 2021 10 18
(732) POlsKIe RaDIO sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Myśliwiecka 3/5/7
(510), (511) 38 usługi w  zakresie przekazywania głosu i  obrazu, 
prowadzenia transmisji z  imprez informacyjnych, muzycznych, roz-
rywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbie-
rania i  przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie 
programów radiowych i  telewizyjnych, usługi w  zakresie rozpo-
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie 
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z  wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizu-
alnych, usługi w  zakresie nagrywania, montażu i  tworzenia audycji 
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne 
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną 

(111) 353945 (220) 2021 10 21 (210) 535520
(151) 2022 02 15 (441) 2021 11 02
(732) BOn POsesJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Posesja
(540) 

(531) 03 11 07, 03 11 24, 07 01 24, 07 01 10, 27 05 01
(510), (511) 36 Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, admi-
nistrowanie nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, Wycena i  zarządzanie nieruchomościami, Pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi 
nabywania nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie 
inwestycjami w  nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli nie-
ruchomości, Pomoc w  zakupie nieruchomości, Wyceny finansowe 
nieruchomości dzierżawionych, Usługi w  zakresie nieruchomości, 
nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, Odbieranie długów z tytułu wy-
najmu nieruchomości, Usługi w  zakresie odnawiania dzierżawy 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w  systemie 
timesharingu, Wybór i  nabywanie nieruchomości [w  imieniu osób 
trzecich], Zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków 

(111) 353946 (220) 2015 04 23 K (210) 538684
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) Match group, llC , Dallas (Us)
(540) (znak słowny)
(540) sWIPe
(510), (511) 45 Usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu znajomo-
ści, Usługi w zakresie wprowadzania do towarzystwa i aranżowania 
randek, oparte na Internecie 

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) 078895 (180) 2032 07 08 Prawo przedłużono w całości 
 (111) 080696 (180) 2032 07 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081776 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081782 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084284 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084285 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084347 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086086 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: blacharskie materiały 
budowlane, rury, gwoździe, śru-
by, wyroby ślusarskie 

(111) 086974 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 151045 (180) 2032 07 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 162004 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 166584 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168736 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168737 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169148 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169191 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170190 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170424 (180) 2032 09 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170739 (180) 2032 08 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 181548 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256606 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 14: biżuteria, wyroby 
jubilerskie, wyroby z  materiałów 
szlachetnych 

(111) 257140 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257309 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 258452 (180) 2032 03 06 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 35: świadczenie usług pro-
wadzenia sklepu wielobranżowego 
i/lub hurtowni wielobranżowej, 
w  których zgromadzono na  rzecz 
osób trzecich różne towary branży 
telekomunikacyjnej, mechanicznej 
(mechanizmy sprzęgania i  napędu, 
silniki elektryczne), elektroakustycz-
nej, oświetleniowej, elektrycznej, 
elektronicznej, prowadzenie przed-
stawicielstw handlowych i  usługo-
wych podmiotów zagranicznych, 
agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, dys-
trybucja materiałów reklamowych, 
organizowanie wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, promocja sprze-
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daży dla osób trzecich, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako za-
kupy produktów usług dla innych 
przedsiębiorstw, pomoc handlowa 
w  zakresie organizowania i  prowa-
dzenia przedsiębiorstwa również 
świadczona w ramach umowy fran-
chisingowej, zgrupowanie na  rzecz 
osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w skle-
pie i  na  stronie Web dotyczącej 
sprzedaży różnorodnych towarów 
branży telekomunikacyjnej, me-
chanicznej (mechanizmy sprzęga-
nia i  napędu), elektroakustycznej, 
oświetleniowej, elektrycznej, elek-
tronicznej a  w  szczególności: apa-
raty, urządzenia, przyrządy i ich czę-
ści do  transformacji, rejestracji 
i  odtwarzania obrazu i/lub światła, 
sygnałów i dźwięku, aparatura elek-
troakustyczna, wzmacniacze, filtry, 
miksery, obrotnice, silniki, czujniki 
ruchu, sprzęt przetwarzający dane, 
urządzenia i  przyrządy elektrycz-
ne i  elektroniczne przewodzące, 
przełączające, transformujące, za-
płonniki, oprawki, akumulatorowe 
i  kontrolno-sterujące, zapłonniki, 
oprawki, kable, urządzenia do  ce-
lów rozrywkowych przystosowane 
do użytku z odbiornikami elektrycz-
no-elektronicznymi, elektryczne i vi-
deo urządzenia i przyrządy do celów 
rozrywkowych i do efektów specjal-
nych (zasłony dymne, lasery, strobo-
skopy), oprogramowanie kompu-
terowe, nagrania cyfrowe, nośniki 
nagrane lub do zapisu dźwięku i/lub 
video i/lub danych i/lub informacji 

(111) 258552 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 20: meble, meble użyt-
kowe pod sprzęt audio i  video, 
meble metalowe, meble nieme-
talowe, stoliki pod sprzęt audio 
i video, półki meblowe pod sprzęt 
audio i  wideo, palety niemeta-
lowe, pojemniki niemetalowe, 
pulpity, regały, skrzynie nieme-
talowe, szafki pod sprzęt audio 
i  wideo, szafy, osprzęt do  mebli 
niemetalowy 

(111) 258788 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259100 (180) 2032 07 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259166 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259219 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259404 (180) 2032 04 05 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 dotyczące 
działalności gospodarczej oraz re-
klamy, usługi pomocy i organizacji 
oraz zarządzania działalnością go-
spodarczą, przedsiębiorstwami 
oraz przedsięwzięciami gospodar-
czymi i  handlowymi, usługi audy-
torskie, księgowe i  rachunkowe, 
pośrednictwo w  zawieraniu trans-
akcji handlowych, usługi specjali-
stycznego doradztwa handlowego 
i gospodarczego, usługi pośrednic-
twa handlowego, usługi agencji 
importowo-eksportowych i  agen-
cji handlowych, promocja sprzeda-
ży towarów, 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-
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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, udostępnienie po-
wierzchni reklamowych i czasu re-
klamowego, usługi obsługi progra-
mów lojalnościowych i programów 
promocyjnych, archiwizacja doku-
mentów metodami elektroniczny-
mi i tradycyjnymi, informacja o ww  
usługach; 36: ubezpieczenia, usługi 
finansowe, usługi monetarne, usłu-
gi w zakresie majątku nieruchome-
go zawarte w tej klasie, usługi ban-
kowe, usługi maklerskie, 
prowadzenie kont depozytowych 
papierów wartościowych, usługi ob-
rotu papierami wartościowymi, in-
westowanie na rynku kapitałowym, 
rynku papierów wartościowych 
oraz na rynku nieruchomości, doko-
nywanie operacji kupna i sprzedaży 
papierów wartościowych, notowa-
nia giełdowe, usługi zarządzania ak-
tywami finansowymi tj  zarządzanie 
portfelem na zlecenie klienta, usługi 
doradztwa w zakresie obrotu papie-
rami wartościowymi, w tym raporty, 
analizy i opracowania na zamówie-
nie klienta, usługi pośrednictwa 
w nabywaniu 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, 
usługi prowadzenia rachunków ma-
klerskich, nabywanie i zbywanie pa-
pierów 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 czynności powierniczych, za-
rządzanie funduszami powierniczy-
mi, zarządzanie towarzystwami, 
funduszami inwestycyjnymi i  fun-
duszami emerytalnymi, lokowanie 
powierzonych pieniędzy w  imieniu 
własnym i  na  wspólny rachunek 
uczestników funduszów powierni-
czych, zbywanie jednostek uczest-
nictwa funduszy powierniczych, 
usługi prowadzenia indywidual-
nych kont emerytalnych, usługi dys-
trybucji jednostek towarzystwa fun-
duszy 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 faktoringu, 
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-
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nizowanie i  uczestniczenie w  kon-
sorcjach bankowych, dokonywanie 
obrotu wierzytelnościami, wykony-
wanie na  zlecenie innych banków 
określonych czynności bankowych, 
wykonywanie czynności powierni-
czych, wydawanie i  obsługa kart 
płatniczych, wykonywanie termi-
nowych operacji finansowych, wy-
konywanie czynności z  zakresu 
działalności ubezpieczeniowej, po-
średnictwo ubezpieczeniowe, wy-
cena aktywów ruchomych i nieru-
chomości, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym i  aktywami, usługi 
operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, usługi 
agencji pośrednictwa w  obrocie 
nieruchomościami, usługi dzierża-
wy majątku nieruchomego, organi-
zowanie funduszy na  cele dobro-
czynne, sponsorowanie finansowe, 
usługi doradcze dotyczące wszyst-
kich usług ujętych w  tej klasie, in-
formacja o ww  usługach; 38: usługi 
telekomunikacyjne, 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, usługi transmisji inter-
netowych, mianowicie przekazy-
wanie dźwięku i  obrazu poprzez 
sieć internetową, przydzielanie do-
stępu do  portali internetowych, 
prowadzenie forum on-line, usługi 
przydzielania dostępu do  portali 
komunikacyjnych i informacyjnych 
oraz przesyłania danych, wiadomo-
ści, dźwięku i obrazu poprzez por-
tale komunikacyjne i informacyjne, 
udostępnianie portali z informacja-
mi finansowymi, gospodarczymi, 
giełdowymi, podatkowymi, praw-
nymi oraz komentarzami i porada-
mi 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) 259405 (180) 2032 04 05 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 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 dotyczące 
działalności gospodarczej oraz re-
klamy, usługi pomocy i organizacji 
oraz zarządzania działalnością go-
spodarczą, przedsiębiorstwami 
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oraz przedsięwzięciami gospodar-
czymi i  handlowymi, usługi audy-
torskie, księgowe i  rachunkowe, 
pośrednictwo w  zawieraniu trans-
akcji handlowych, usługi specjali-
stycznego doradztwa handlowego 
i gospodarczego, usługi pośrednic-
twa handlowego, usługi agencji 
importowo-eksportowych i  agen-
cji handlowych, promocja sprzeda-
ży towarów, 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 komputero-
wej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i  ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, udostępnienie powierzch-
ni reklamowych i czasu reklamowe-
go, usługi obsługi programów 
lojalnościowych i  programów pro-
mocyjnych, archiwizacja dokumen-
tów metodami elektronicznymi 
i  tradycyjnymi, informacja o  ww  
usługach; 36: ubezpieczenia, usługi 
finansowe, usługi monetarne, usługi 
w  zakresie majątku nieruchomego 
zawarte w  tej klasie, usługi banko-
we, usługi maklerskie, prowadzenie 
kont depozytowych papierów war-
tościowych, usługi obrotu papiera-
mi wartościowymi, inwestowanie 

na rynku kapitałowym, rynku papie-
rów wartościowych oraz na  rynku 
nieruchomości, dokonywanie ope-
racji kupna i  sprzedaży papierów 
wartościowych, notowania giełdo-
we, usługi zarządzania aktywami 
finansowymi tj  zarządzanie port-
felem na zlecenie klienta, usługi do-
radztwa w zakresie obrotu papiera-
mi wartościowymi, w  tym raporty, 
analizy i opracowania na zamówie-
nie klienta, usługi pośrednictwa 
w nabywaniu 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, 
usługi prowadzenia rachunków ma-
klerskich, nabywanie i zbywanie pa-
pierów 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 czynności powierniczych, za-
rządzanie funduszami powierniczy-
mi, zarządzanie towarzystwami, 
funduszami inwestycyjnymi i  fun-
duszami emerytalnymi, lokowanie 
powierzonych pieniędzy w  imieniu 
własnym i  na  wspólny rachunek 
uczestników funduszów powierni-
czych, zbywanie jednostek uczest-
nictwa funduszy powierniczych, 
usługi prowadzenia indywidual-
nych kont emerytalnych, usługi dys-
trybucji jednostek towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych, usługi 
udzielania i obsługi kredytu na za-
kup papierów wartościowych, za-
rządzanie powierzonymi środkami 
pieniężnymi oraz innymi aktywa-
mi, usługi zarządzania ryzykiem, 
tworzenie i prowadzenie funduszy 
inwestycyjnych i  powierniczych, 
usługi depozytowe i  kredytowe, 
usługi brokerskie, usługi clearingo-
we tj  finansowe usługi rozliczenio-
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we, usługi leasingowe, usługi fak-
toringu, usługi w  zakresie kapitału 
powierniczego, akredytywy, ob-
sługi czeków podróżnych, prowa-
dzenie rachunków bankowych, 
przyjmowanie wkładów oszczęd-
nościowych i  lokat terminowych, 
udzielanie oraz zaciąganie kredytów 
i  pożyczek, przeprowadzanie rozli-
czeń transakcji, wykonywanie ope-
racji wekslowych i czekowych, doko-
nywanie transakcji i  przelewów 
elektronicznych, przyjmowanie i do-
konywanie lokat w  bankach krajo-
wych i  zagranicznych, przyjmowa-
nie i udzielanie poręczeń i gwarancji 
bankowych, dokonywanie obrotu 
wartościami dewizowymi, przyjmo-
wanie do  depozytu przedmiotów, 
dokumentów i  papierów warto-
ściowych oraz udostępnianie skry-
tek 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 nierucho-
mym i aktywami, usługi operacji fi-
nansowych związanych z  likwida-
cją przedsiębiorstw, usługi agencji 
pośrednictwa w obrocie nierucho-
mościami, usługi dzierżawy mająt-
ku nieruchomego, organizowanie 
funduszy na  cele dobroczynne, 
sponsorowanie finansowe, usługi 
doradcze dotyczące wszystkich 
usług ujętych w tej klasie, informacja 
o ww  usługach; 38: usługi telekomu-
nikacyjne, usługi agencji informacyj-
nych i prasowych, usługi przesyłania 
informacji, przesyłanie informacji 
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej 
i  skompilowanej w  formie zapisu 
elektronicznego oraz udostępnianie 
łączności do przesyłania takiej infor-
macji poprzez terminale kompute-
rowe, sieci światłowodów, telefony, 
telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, 
telewizję oraz urządzenia satelitar-
ne, udostępnianie łączności i  prze-
kazu informacji tekstowej, dźwięko-
wej i  obrazowej poprzez terminale 
komputerowe, oraz poprzez sieć 
światłowodów, udostępnianie połą-
czenia ze światową siecią kompute-
rową za  pośrednictwem telekomu-
nikacji, wypożyczanie aparatury 
do  przesyłania informacji, usługi 

rozpowszechniania ogłoszeń elek-
tronicznych, usługi przydzielania 
dostępu i  obsługa poczty elektro-
nicznej i skrzynek mailowych, usługi 
transmisji internetowych, mianowi-
cie przekazywanie dźwięku i obrazu 
poprzez sieć internetową, przydzie-
lanie dostępu do portali interneto-
wych, prowadzenie forum on-line, 
usługi przydzielania dostępu 
do portali komunikacyjnych i infor-
macyjnych oraz przesyłania danych, 
wiadomości, dźwięku i  obrazu po-
przez portale komunikacyjne i  in-
formacyjne, udostępnianie portali 
z  informacjami finansowymi, go-
spodarczymi, giełdowymi, podat-
kowymi, prawnymi oraz komenta-
rzami i  poradami dla inwestorów, 
udostępnianie platformy interneto-
wej używanej do  inwestowania 
na  rynku walut, przydzielanie do-
stępu 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 łączności telefo-
nicznej, informacja o ww  usługach 

(111) 259627 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259669 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260048 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260416 (180) 2032 07 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260537 (180) 2032 07 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260538 (180) 2032 07 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260708 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261139 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261152 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261648 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262145 (180) 2032 11 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263592 (180) 2032 07 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264204 (180) 2032 09 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264988 (180) 2032 08 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266331 (180) 2033 01 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266618 (180) 2032 07 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266905 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269430 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 273215 (180) 2032 06 08 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 3: kosmetyki, płyny do pie-
lęgnacji włosów, środki perfume-
ryjne, olejki eteryczne, maseczki 
kosmetyczne, kremy kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, kosmetyki 
(preparaty) do  odchudzania, ko-
smetyki upiększające, preparaty 
kosmetyczne do  kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, 
rzęs; 44: usługi w  zakresie higieny 
i urody dla ludzi, salony fryzjerskie, 
salony piękności, usługi wizażu 

(111) 282827 (180) 2032 08 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 290866 (180) 2032 07 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 298294 (180) 2032 07 18 Prawo przedłużono w całości 
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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) 497789 U
(210) 507774 ZT6/2020
(210) 512723 U
(210) 531508 U
(210) 532144 U
(210) 532629 U
(210) 532630 U
(210) 533072 U
(210) 537279 U
(210) 537968 U
(210) 511915 U
(210) 435498 04/2015
(210) 520843 U
(210) 513183 U

(210) 522496 U
(210) 522497 U
(210) 443048 19/2015
(210) 443049 19/2015
(210) 524364 U
(210) 417961 25/2013
(210) 538734 U
(210) 539786 U
(210) 539787 U
(210) 537459 U
(210) 539503 U
(210) 539995 U
(210) 452377 11/2016

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) 523598 ZT10/2021
(210) 528401 ZT22/2021
(210) 535367 ZT47/2021
(210) 529893 ZT27/2021

(210) 528034 ZT29/2021
(210) 539565 ZT13/2022
(210) 539561 ZT13/2022

decyZJe stwierdZaJące  
wygaśniĘcie decyZJi o udZieleniu prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia 
znaku towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu 
Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.

(210) 409674 10/2013
(210) 424679 11/2014
(210) 427228 15/2014
(210) 428428 17/2014
(210) 428429 17/2014
(210) 444813 22/2015
(210) 444814 22/2015
(210) 455592 14/2018
(210) 458530 22/2016
(210) 484984 22/2018
(210) 499918 10/2020
(210) 500597 06/2020
(210) 502621 44/2019
(210) 503874 47/2019
(210) 504476 43/2019
(210) 506298 51/2019
(210) 507779 04/2020

(210) 508968 23/2021
(210) 509534 15/2020
(210) 509586 41/2020
(210) 510439 18/2020
(210) 511476 32/2020
(210) 511947 23/2021
(210) 512039 21/2020
(210) 512745 27/2020
(210) 512746 27/2020
(210) 512747 27/2020
(210) 512748 27/2020
(210) 513248 51/2020
(210) 514243 08/2021
(210) 514245 39/2020
(210) 514246 39/2020
(210) 514247 39/2020
(210) 516424 24/2021

(210) 516551 37/2020
(210) 516843 30/2021
(210) 517544 47/2020
(210) 517827 45/2020
(210) 517832 23/2021
(210) 518208 27/2021
(210) 518519 45/2020
(210) 519102 46/2020
(210) 519501 46/2020
(210) 519644 27/2021
(210) 521059 28/2021
(210) 521124 52/2020
(210) 521287 21/2021
(210) 521305 31/2021
(210) 522370 22/2021
(210) 522569 23/2021
(210) 523096 22/2021
(210) 523160 24/2021
(210) 523275 25/2021
(210) 523322 27/2021
(210) 523396 27/2021
(210) 523506 24/2021
(210) 523636 30/2021
(210) 524025 28/2021
(210) 524110 25/2021
(210) 524464 25/2021
(210) 524720 28/2021
(210) 525176 24/2021
(210) 525597 22/2021
(210) 525612 24/2021
(210) 525724 26/2021
(210) 525865 25/2021
(210) 526015 30/2021
(210) 526020 28/2021
(210) 526084 26/2021
(210) 526094 32/2021
(210) 526220 26/2021
(210) 526225 26/2021
(210) 526318 26/2021
(210) 526331 26/2021
(210) 526665 26/2021
(210) 526723 21/2021
(210) 526772 23/2021
(210) 526787 30/2021
(210) 526979 20/2021
(210) 527047 26/2021
(210) 527103 19/2021
(210) 527105 23/2021
(210) 527244 23/2021
(210) 527265 29/2021
(210) 527267 29/2021
(210) 527268 29/2021
(210) 527269 29/2021
(210) 527270 29/2021
(210) 527271 29/2021
(210) 527326 28/2021
(210) 527339 27/2021
(210) 527344 31/2021
(210) 527427 30/2021
(210) 527470 29/2021
(210) 527485 22/2021
(210) 527552 22/2021
(210) 527645 18/2021
(210) 527648 27/2021
(210) 527685 30/2021
(210) 527740 27/2021
(210) 527773 21/2021

(210) 527789 30/2021
(210) 527791 23/2021
(210) 527792 21/2021
(210) 527798 23/2021
(210) 527803 31/2021
(210) 527805 31/2021
(210) 527813 23/2021
(210) 527831 28/2021
(210) 527901 28/2021
(210) 527918 25/2021
(210) 527938 25/2021
(210) 527945 19/2021
(210) 528000 30/2021
(210) 528006 28/2021
(210) 528046 18/2021
(210) 528096 19/2021
(210) 528112 29/2021
(210) 528195 27/2021
(210) 528196 27/2021
(210) 528210 25/2021
(210) 528233 24/2021
(210) 528244 25/2021
(210) 528264 19/2021
(210) 528359 26/2021
(210) 528363 26/2021
(210) 528366 28/2021
(210) 528370 26/2021
(210) 528380 26/2021
(210) 528393 29/2021
(210) 528395 26/2021
(210) 528396 28/2021
(210) 528414 27/2021
(210) 528443 26/2021
(210) 528456 23/2021
(210) 528481 20/2021
(210) 528579 28/2021
(210) 528592 23/2021
(210) 528654 24/2021
(210) 528806 26/2021
(210) 528808 26/2021
(210) 528817 26/2021
(210) 528820 31/2021
(210) 528827 25/2021
(210) 528871 26/2021
(210) 528919 26/2021
(210) 528949 25/2021
(210) 528987 31/2021
(210) 528999 25/2021
(210) 529014 25/2021
(210) 529028 25/2021
(210) 529062 25/2021
(210) 529072 29/2021
(210) 529093 25/2021
(210) 529109 28/2021
(210) 529122 30/2021
(210) 529135 25/2021
(210) 529154 29/2021
(210) 529168 25/2021
(210) 529216 25/2021
(210) 529217 27/2021
(210) 529219 25/2021
(210) 529234 25/2021
(210) 529240 25/2021
(210) 529308 23/2021
(210) 529320 31/2021
(210) 529384 25/2021
(210) 529397 33/2021
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(210) 529412 28/2021
(210) 529480 26/2021
(210) 529482 28/2021
(210) 529519 31/2021
(210) 529536 27/2021
(210) 529539 26/2021
(210) 529614 32/2021
(210) 529644 24/2021
(210) 529664 27/2021
(210) 529697 29/2021
(210) 529701 28/2021
(210) 529721 28/2021
(210) 529730 28/2021
(210) 529736 28/2021
(210) 529751 31/2021
(210) 529772 27/2021
(210) 529886 33/2021
(210) 529918 31/2021
(210) 529922 27/2021
(210) 529923 27/2021
(210) 529925 28/2021
(210) 529926 33/2021
(210) 530031 25/2021
(210) 530142 32/2021
(210) 530157 26/2021
(210) 530212 26/2021
(210) 530239 27/2021
(210) 530246 28/2021
(210) 530293 28/2021
(210) 530315 32/2021

(210) 530316 28/2021
(210) 530318 30/2021
(210) 530319 30/2021
(210) 530332 26/2021
(210) 530402 28/2021
(210) 530430 29/2021
(210) 530492 31/2021
(210) 530509 28/2021
(210) 530653 28/2021
(210) 530675 27/2021
(210) 530718 31/2021
(210) 530724 30/2021
(210) 530780 29/2021
(210) 530906 32/2021
(210) 530930 30/2021
(210) 530945 30/2021
(210) 530981 30/2021
(210) 531191 33/2021
(210) 531370 31/2021
(210) 531371 31/2021
(210) 531372 31/2021
(210) 531555 32/2021
(210) 531620 32/2021
(210) 531646 31/2021
(210) 531687 31/2021
(210) 531717 32/2021
(210) 531749 31/2021
(210) 531909 31/2021
(210) 532082 32/2021

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) 002521 a  Wykreślono: The sIngeR COMPany lIMITeD, 
DOUglas, Wielka Brytania; Wpisano: The singer Company limited 
s ar l , luksemburg, luksemburg  

(111) 002522 a  Wykreślono: The sIngeR COMPany lIMITeD, 
DOUglas, Wielka Brytania; Wpisano: The singer Company limited 
s ar l , luksemburg, luksemburg  

(111) 002523 a  Wykreślono: The sIngeR COMPany lIMITeD, 
DOUglas, Wielka Brytania; Wpisano: The singer Company limited 
s ar l , luksemburg, luksemburg  

(111) 002526 a  Wykreślono: The sIngeR COMPany lIMITeD, 
DOUglas, Wielka Brytania; Wpisano: The singer Company limited 
s ar l , luksemburg, luksemburg  

(111) 002527 a  Wykreślono: The sIngeR COMPany lIMITeD, 
DOUglas, Wielka Brytania; Wpisano: The singer Company limited 
s ar l , luksemburg, luksemburg  

(111) 002528 a  Wykreślono: The sIngeR COMPany lIMITeD, 
DOUglas, Wielka Brytania; Wpisano: The singer Company limited 
s ar l , luksemburg, luksemburg  

(111) 002535 a  Wykreślono: The sIngeR COMPany lIMITeD, 
DOUglas, Wielka Brytania; Wpisano: The singer Company limited 
s ar l , luksemburg, luksemburg  

(111) 002536 a  Wykreślono: The sIngeR COMPany lIMITeD, 
DOUglas, Wielka Brytania; Wpisano: The singer Company limited 
s ar l , luksemburg, luksemburg  

(111) 011746 a  Wykreślono: UnIleVeR n V , ROTTeRDaM, ho-
landia; Wpisano: Unilever IP holdings B V , Rotterdam, holandia  

(111) 011747 a  Wykreślono: UnIleVeR n V , ROTTeRDaM, ho-
landia; Wpisano: Unilever IP holdings B V , Rotterdam, holandia  

(111) 022542 a  Wykreślono: neOPOsT s a , BagneUX, Fran-
cja; Wpisano: QUaDIenT s  a , Bagneux, Francja  

(111) 047039 D  Wpisano: „W dniu 28 czerwca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 10718/22/251) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2720789 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R 47039 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce TMF POlanD sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BaUsCh healTh IRelanD lIMITeD z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”  

(111) 047647 a  Wykreślono: MeRCK shaRP & DOhMe CORP , 
WhITehOUse sTaTIOn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: n V  
Organon, Oss, holandia  

(111) 050399 D  Wpisano: „W dniu 28 czerwca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 10709/22/331) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2720792 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R 50399 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce TMF POlanD sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BaUsCh healTh IRelanD lIMITeD z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”  

(111) 051090 D  Wykreślono: ,,W  dniu 8 listopada 2019 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 17396/19/130) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-51090 ustanowiony na rzecz 
JaMORsKI I PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z siedzibą w Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie’’  

(111) 052346 a  Wykreślono: MeRCK shaRP & DOhMe CORP , 
WhITehOUse sTaTIOn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: n V  
Organon, Oss, holandia  

(111) 054330 a  Wykreślono: BaUsCh healTh IRelanD lIMI-
TeD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUsCh+lOMB IRelanD lIMITeD, 
Dublin, Irlandia  

(111) 062601 a  Wykreślono: MeRCK shaRP & DOhMe CORP , 
WhITehOUse sTaTIOn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: n V  
Organon, Oss, holandia  

(111) 064472 a  Wykreślono: MeRCK shaRP & DOhMe CORP , 
WhITehOUse sTaTIOn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: n V  
Organon, Oss, holandia  

(111) 065005 a  Wykreślono: MsD InTeRnaTIOnal hOl-
DIngs gMBh, lUCeRna, szwajcaria; Wpisano: n V  Organon, Oss, 
holandia  
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(111) 067903 a  Wykreślono: FORMenTI seleCO s P a , Me-
DIOlan, Włochy; Wpisano: FORMenTI seleCO s P a , Pordenone, 
Włochy  

(111) 067903 a  Wykreślono: FORMenTI seleCO s P a , Porde-
none, Włochy; Wpisano: Real asco s p a , Udine, Włochy  

(111) 068407 a  Wykreślono: subway IP llC, Doral, stany 
Zjednoczone ameryki; Wpisano: subway IP llC, Milford, stany 
Zjednoczone ameryki  

(111) 073700 a  Wykreślono: subway IP llC, Doral, stany 
Zjednoczone ameryki; Wpisano: subway IP llC, Milford, stany 
Zjednoczone ameryki  

(111) 073729 a  Wykreślono: FORMenTI seleCO s P a , Me-
DIOlan, Włochy; Wpisano: FORMenTI seleCO s P a , Pordenone, 
Włochy  

(111) 073729 a  Wykreślono: FORMenTI seleCO s P a , Porde-
none, Włochy; Wpisano: Real asco s p a , Udine, Włochy  

(111) 074114 a  Wykreślono: MeRCK shaRP & DOhMe CORP , 
WhITehOUse sTaTIOn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: n V  
Organon, Oss, holandia  

(111) 078376 a  Wykreślono: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, 
BOUlOgne, Francja; Wpisano: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, lavaur, 
Francja  

(111) 078540 a  Wykreślono: WhIRlPOOl POlsKa sPÓłKa 
aKCyJna, Wrocław, Polska; Wpisano: WhIRlPOOl COMPany POl-
sKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź, Pol-
ska 01262198  

(111) 078541 a  Wykreślono: WhIRlPOOl POlsKa sPÓłKa 
aKCyJna, Wrocław, Polska; Wpisano: WhIRlPOOl COMPany POl-
sKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź, Pol-
ska 01262198  

(111) 078645 a  Wykreślono: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, 
BOUlOgne, Francja; Wpisano: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, lavaur, 
Francja  

(111) 080511 a  Wykreślono: hUFFy CORPORaTIOn, CenTe-
RVIlle, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: hUFFy CORPORa-
TIOn, Miamisburg, stany Zjednoczone ameryki  

(111) 081189 a  Wykreślono: PIeRRe FaBRe MÉDICaMenT, BO-
UlOgne, Francja; Wpisano: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, lavaur, 
Francja  

(111) 086117 a  Wykreślono: sTe  MIChelle WIne esTaTes 
lTD , WOODInVIlle, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: sTe  
MIChelle WIne esTaTes llC, WOODInVIlle, stany Zjednoczone 
ameryki  

(111) 086423 a  Wykreślono: sTe  MIChelle WIne esTaTes 
lTD , WOODInVIlle, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: sTe  
MIChelle WIne esTaTes llC, WOODInVIlle, stany Zjednoczone 
ameryki  

(111) 089840 a  Wykreślono: MeRCK shaRP & DOhMe CORP , 
WhITehOUse sTaTIOn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: n V  
Organon, Oss, holandia  

(111) 093385 D  Wykreślono: ,,W  dniu 6 listopada 2019 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 17395/19/729) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-93385 ustanowiony na rzecz 
JaMORsKI I PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z siedzibą w Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie’’  

(111) 109770 D  Wpisano: „W dniu 28 czerwca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 10671/22/269) wpisano do Rejestru Zastawów 

pod pozycją 2720791 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R 109770 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce TMF POlanD sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BaUsCh healTh IRelanD lIMITeD z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”  

(111) 110562 a  Wykreślono: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, BO-
UlOgne, Francja; Wpisano: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, lavaur, 
Francja  

(111) 111582 a  Wykreślono: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, BO-
UlOgne, Francja; Wpisano: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, lavaur, 
Francja  

(111) 111583 a  Wykreślono: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, BO-
UlOgne, Francja; Wpisano: PIeRRe FaBRe MeDICaMenT, lavaur, 
Francja  

(111) 117338 D  Wpisano:  „W dniu 28 czerwca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 10753/22/530) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2720788 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R 117338 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce TMF POlanD sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BaUsCh healTh IRelanD lIMITeD z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia” 

(111) 147114 a  Wykreślono: MsD InTeRnaTIOnal hOlDIngs 
gMBh, lUCeRna, szwajcaria; Wpisano: n V  Organon, Oss, holandia  

(111) 153495 D  Wpisano: „W dniu 28 czerwca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 10674/22/472) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2720894 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R 153495 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BnP PaRIBas BanK POl-
sKa sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie wobec spółki gRU-
Pa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 153578 a  Wykreślono: MsD InTeRnaTIOnal hOl-
DIngs gMBh, lUCeRna, szwajcaria; Wpisano: n V  Organon, Oss, 
holandia  

(111) 158997 D  Wykreślono: „W  dniu 8 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn 
akt Wa XI ns - Rej Za  17396/19/130) wpisano do  Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 268746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-158997 ustanowiony na rzecz Ja-
MORsKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 160166 a  Wykreślono: MsD InTeRnaTIOnal hOl-
DIngs gMBh, lUCeRna 6, szwajcaria; Wpisano: n V  Organon, Oss, 
holandia  

(111) 166921 a  Wykreślono: Zakłady Uboju i  Przetwórstwa 
Mięsnego h a M  Cichoń i  Wspólnicy spółka Jawna, Ożarowice, 
Polska 271179500; Wpisano: ZaKłaDy MIĘsne h a M  CIChOŃ 
I WsPÓlnICy sPÓłKa JaWna, Radzionków, Polska 271179500  

(111) 168085 a  Wykreślono: ZPT elMIlK sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, szczecinek, Polska 145889260; 
Wpisano: BUnge POlsKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206  

(111) 172010 a  Wykreślono: ZaKłaDy TłUsZCZOWe „KRUsZ-
WICa” sPÓłKa aKCyJna, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: 
BUnge POlsKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206  
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(111) 172951 a  Wykreślono: MsD InTeRnaTIOnal gMBh, lU-
CeRna, szwajcaria; Wpisano: n V  Organon, Oss, holandia  

(111) 175581 D  Wykreślono: „W  dniu 6 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-175581 ustanowiony na rzecz Ja-
MORsKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 180688 a  Wykreślono: seMMelROCK sTeIn + DesIgn 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: seMMelROCK sTeIn + DesIgn sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211  

(111) 187919 a  Wykreślono: Mh MeTODa andrzej Trzeciak, 
Warszawa, Polska 013179693; Wpisano: KRaWCZyK słaWOMIR Ra-
DOsZ-KRaWCZyK MOnIKa neW MeDIa sPÓłKa CyWIlna, Wro-
cław, Polska 020048623  

(111) 191030 D  Wpisano: „W dniu 28 czerwca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 10670/22/868) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2720790 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R 191030 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce TMF POlanD sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
wobec spółki BaUsCh healTh IRelanD lIMITeD z siedzibą w Du-
blinie, Irlandia”  

(111) 212849 a  Wykreślono: PhIlIP MORRIs BRanDs sÀRl, 
neUChaTel, szwajcaria; Wpisano: Imperial Tobacco Ventures limi-
ted, Bristol, Wielka Brytania  

(111) 216366 D  Wpisano: „W dniu 06 listopada 2019 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R 216366 ustanowiony na rzecz Ja-
MORsKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 216366 D  Wykreślono: „W  dniu 06 listopada 2019 r  
na  podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  War-
szawy w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn  akt Wa XI ns-Rej Za  17395/19/729) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na  znak towarowy R 216366 ustanowio-
ny na rzecz JaMORsKI I PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z siedzi-
bą w  Krakowie wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z  siedzibą 
w Warszawie”  

(111) 226191 a  Wykreślono: Poznańska Palarnia Kawy 
„asTRa” spółka z o o , Poznań, Polska 630237800; Wpisano: asTRa 
COFFee anD MORe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ, starczanowo, Polska 630237800  

(111) 227340 a  Wykreślono: „aCROPOl” spółka z  ograni-
czoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kalisz, Polska 
300930480; Wpisano: aCROPOl JasTRZĘBsKI ORZeChOWsKa 
sPÓłKa JaWna, Kalisz, Polska 301074184  

(111) 247575 a  Wykreślono: PlasTCaRD sTanIsłaW JasneK 
sPÓłKa JaWna, Kraków, Polska 387843359; Wpisano: PlasTCaRD 
sTanIsłaW JasOneK sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków, Polska 
387843359  

(111) 251517 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) 251629 D  Wpisano: „W dniu 28 czerwca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 10679/22/477) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2720785 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R 251629 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BnP PaRIBas BanK POl-
sKa sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie wobec spółki gRU-
Pa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 253665 a  Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023   

(111) 254520 a  Wykreślono: BROWaR naMysłÓW sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, namysłów, Polska 
530909728; Wpisano: gRUPa ŻyWIeC sPÓłKa aKCyJna, Żywiec, 
Polska 070511111  

(111) 255980 a  Wykreślono: IDea BanK sPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlsKa Kasa OPIeKI 
sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205  

(111) 256121 a  Wykreślono: ZygaROWICZ TaDeUsZ FIRMa 
hanDlOWa alTa, Brzozów, Polska 004012632; Wpisano: gRUPa 
alTa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Brzozów, Polska 364784212  

(111) 259404 a  Wykreślono: IDea BanK sPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BanK POlsKa Kasa OPIeKI 
sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 000010205  

(111) 259486 a  Wykreślono: syngenTa lIMITeD, gUIlD-
FORD, Wielka Brytania; Wpisano: syngenTa lIMITeD, Bracknell, 
Wielka Brytania  

(111) 260208 a  Wykreślono: KRaWCZyK słaWOMIR, sTOPa 
JaCeK neW MeDIa sPÓłKa CyWIlna, Wrocław, Polska 020048623; 
Wpisano: słaWOMIR KRaWCZyK, MOnIKa RaDOsZ-KRaWCZyK 
neW MeDIa sPÓłKa CyWIlna, Wrocław, Polska 020048623  

(111) 262713 D  Wykreślono: „W  dniu 8 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-262713 ustanowiony na rzecz Ja-
MORsKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 264229 a  Wykreślono: eseCURe sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180539624; Wpi-
sano: eseCURe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów, Polska 180539624  

(111) 264230 a  Wykreślono: eseCURe sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180539624; Wpi-
sano: eseCURe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów, Polska 180539624  

(111) 265805 a  Wykreślono: WÓJCICKa henneT KaTaRZy-
na, WÓJCICKI anDRZeJ IDea 25 sPÓłKa CyWIlna, nadarzyn, Pol-
ska 012922635; Wpisano: COMOsTUDIO anna KaWa-WÓJCICKa, 
Komorów, Polska 431211335  

(111) 266324 a  Wykreślono: ŻĄDłO lesZeK TaRa WyDaW-
nICTWO I UsłUgI, Tolkmicko, Polska 270691928; Wpisano: JOanna 
DłUsKa, Dubaj, Zjednoczone emiraty arabskie  

(111) 270494 D  Wykreślono: „W  dniu 6 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów 
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pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-270494 ustanowiony na rzecz Ja-
MORsKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 270748 D  Wykreślono: „W  dniu 6 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-270748 ustanowiony na rzecz Ja-
MORsKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 272318 D  Wpisano: „W dniu 28 czerwca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 10675/22/873) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2720784 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R 272318 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BnP PaRIBas BanK POl-
sKa sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie wobec spółki gRU-
Pa PRaCUJ sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 272703 a  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUsCh healTh IRelanD lIMITeD, Du-
blin, Irlandia  

(111) 274023 a  Wykreślono: WÓJCICKa henneT KaTaRZy-
na, WÓJCICKI anDRZeJ IDea 25 sPÓłKa CyWIlna, nadarzyn, Pol-
ska 012922635; Wpisano: COMOsTUDIO anna KaWa-WÓJCICKa, 
Komorów, Polska 431211335  

(111) 274315 D  Wykreślono: „W  dniu 8 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-274315 ustanowiony na rzecz Ja-
MORsKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 274316 D  Wykreślono: „W  dniu 8 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-274316 ustanowiony na rzecz Ja-
MORsKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 276397 a  Wykreślono: ChOCOOOOOOOOlaTe sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków, Polska 
121814708; Wpisano: shOKOOOOOOOOlaD lTD, lwów, Ukraina  

(111) 279208 a  Wykreślono: seMMelROCK sTeIn + DesIgn 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: seMMelROCK sTeIn + DesIgn sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211  

(111) 279521 D  Wykreślono: „W  dniu 8 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-279521 ustanowiony na  rzecz 
JaMORsKI I PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z siedzibą z Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 279585 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) 279958 a  Wykreślono: MalITKa KOnRaD MeDICalIne, 
Otwock, Polska 142830480; Wpisano: Konrad Malitka, Ostrówiec, 
Polska 142830480  

(111) 282474 D  Wykreślono: „W  dniu 6 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-282474 ustanowiony na rzecz Ja-
MORsKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 285000 a  Wykreślono: KOnRaD MalITKa, Otwock, Pol-
ska; Wpisano: Konrad Malitka, Ostrówiec, Polska 142830480  

(111) 285159 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) 287078 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) 289314 a  Wykreślono: seMMelROCK sTeIn + DesIgn 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 
672549211; Wpisano: seMMelROCK sTeIn + DesIgn sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 672549211  

(111) 289714 a  Wykreślono: KOnRaD MalITKa, Otwock, Pol-
ska; Wpisano: Konrad Malitka, Ostrówiec, Polska 142830480  

(111) 291547 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) 293289 a  Wykreślono: seMMelROCK sTeIn + DesIgn 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
ska 672549211; Wpisano: seMMelROCK sTeIn + DesIgn sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
672549211  

(111) 293582 a  Wykreślono: PRZeMysłaW BOBIleWICZ, Kra-
ków, Polska 350143027; Wpisano: KaTaRZyna BOBIleWICZ, Kra-
ków, Polska  

(111) 295257 D  Wpisano: „W dniu 06 listopada 2019 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R 295257 ustanowiony na rzecz Ja-
MORsKI I  PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z  siedzibą w  Krakowie 
wobec MIRaCUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 295257 D  Wykreślono: „W  dniu 06 listopada 2019 r  
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
Wa XI ns-Rej Za  17395/19/729) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielo-
nym na  znak towarowy R 295257 ustanowiony na  rzecz JaMORsKI 
I PaRTneRZy RaDCOWIe PRaWnI z siedzibą w Krakowie wobec MIRa-
CUlUM sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w Warszawie”  

(111) 298502 a  Wykreślono: OPTIMal MW sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Koło-
brzeg, Polska 380386172; Wpisano: OPTIMal sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 380386172  



116 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 33/2022

(111) 298503 a  Wykreślono: OPTIMal MW sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Koło-
brzeg, Polska 380386172; Wpisano: OPTIMal sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 380386172  

(111) 298504 a  Wykreślono: OPTIMal MW sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Koło-
brzeg, Polska 380386172; Wpisano: OPTIMal sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 380386172  

(111) 298505 a  Wykreślono: OPTIMal MW sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Koło-
brzeg, Polska 380386172; Wpisano: OPTIMal sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 380386172  

(111) 307134 D  Wpisano: „W dniu 07 czerwca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt WR VII ns-Rej Za 2175/22/503) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2719078 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R 307134 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących santander Bank Polska spółka ak-
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec sonko spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich”  

(111) 310163 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) 312378 a  Wykreślono: ValeanT PhaRMaCeUTICals 
IRelanD, Dublin, Irlandia; Wpisano: BaUsCh healTh IRelanD lI-
MITeD, Dublin, Irlandia  

(111) 313746 a  Wykreślono: MP MeBle POPłaWsCy sPÓłKa 
JaWna, Piątki, Polska 510441436; Wpisano: MP MeBle POPłaW-
sCy sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Piątki, Polska 510441436  

(111) 316899 a  Wykreślono: RenaTa gRUCZeK, Wołomin, 
Polska; Wpisano: ZygMUnT sKWaRłO, Rzeszów, Polska  

(111) 333269 a  Wykreślono: subway IP llC, Doral, stany 
Zjednoczone ameryki; Wpisano: subway IP llC, Milford, stany 
Zjednoczone ameryki  

(111) 333274 a  Wykreślono: subway IP llC, Doral, stany 
Zjednoczone ameryki; Wpisano: subway IP llC, Milford, stany 
Zjednoczone ameryki  

(111) 343683 a  Wykreślono: T&K Bg sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wieluń, Polska 388823459; Wpisano: 
Fh KWaZaR TROnIna K  sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Wie-
luń, Polska 521033387  

(111) 348151 a  Wykreślono: TeeKanne-POlsKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kokotów, Polska 
350546564; Wpisano: R  seelig & hille gmbh & Co  Kg, Düsseldorf, 
niemcy  

(111) 348895 a  Wykreślono: ROgeR PUBlIshIng WÓJCICCy 
sPÓłKa JaWna, Warszawa, Polska 365578271; Wpisano: ROgeR 
PUBlIshIng WÓJCICCy sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa, Pol-
ska 365578271  

(111) 348896 a  Wykreślono: ROgeR PUBlIshIng WÓJCICCy 
sPÓłKa JaWna, Warszawa, Polska 365578271; Wpisano: ROgeR 
PUBlIshIng WÓJCICCy sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa, Pol-
ska 365578271  

(111) 349671 a  Wykreślono: BlUe MeDIa sPÓłKa aKCyJna, 
sopot, Polska 191781561; Wpisano: aUTOPay MOBIlITy sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
383879060  

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) 370182 (540) VIP (511) 2
(732) J COlORs s P a ,  
Via settembrini, 39, I-20020 laInaTe (MIlanO) (IT)
(151) 2020 09 29 (441) 2020 11 02 (581) 2020 10 15
(111) 1355128 (540) yamo (511) 5, 29, 30, 31, 32
(732) yamo ag, Bahnhofplatz, Ch-6300 Zug (Ch)
(151) 2017 03 15 (441) 2017 07 31 (581) 2017 07 13
(111) 1379190 (540) lOOKs
(531) CFe: 26 04 24, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 13 (511) 3, 4, 7, 8, 9, 11, 
 14, 16, 18, 20, 21,  
 24, 25, 27, 35
(732) al accessible luxury gmbh,  
Ribbeckstraße 6-7, 14469 Potsdam
(151) 2017 02 03 (441) 2017 12 27 (581) 2017 12 07
(111) 1497349 (540) DeCOla (511) 2, 16
(732) Joint-stock Company artistic paints plant nevskaya palitra, 
serdobolskaya ulitsa, RU-197342 sankt Petersburg (RU)
(151) 2019 08 21 (441) 2019 12 02 (581) 2019 11 14
(111) 1544475 (540) select hotels group (511) 35, 43, 45
(732) FeT sysTeM Inc , 12F, hUlIC Kudan-Bldg , 1-13-5, Kudankita, 
Chiyoda-ku Tokyo 102-0073 (JP)
(151) 2020 05 14 (441) 2020 08 24 (581) 2020 08 06
(111) 1544522 (540) select hotels group (511) 36
(732) FeT sysTeM Inc ,  
12 F, hUlIC Kudan-Bldg , 1-13-5, Kudankita, 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073 (JP)
(151) 2020 05 14 (441) 2020 08 24 (581) 2020 08 06
(111) 1552810 (540) sKInIC (511) 3, 5, 44
(732) Dan Iselin, Brunngasse 8, Ch-8001 Zürich (Ch)
(151) 2020 08 18 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02
(111) 1591512 (540) happy nappy
(531) CFe: 01 15 01, 02 09 01, 03 01 14,  
07 01 24, 27 05 02, 29 01 15 (511) 5, 16
(732) PT sOFTeX InDOnesIa, Jl  Raya serang Km  17,  
Kom  Industri gajah Tunggal, Kel  Pasir Jaya,  
Kec  Jati Uwung, Tangrang Banten (ID)
(151) 2019 11 01 (441) 2021 05 31 (581) 2021 05 13
(111) 1593749 (540) green smile
(531) CFe: 27 05 01 (511) 29, 32
(732) Vasylyev Oleg,  
vul  Itskhaka Rabina 6, kv  23, m  Odesa 65072 (Ua);  
Ostapenko larysa, vul  akademika Viliamsa 52, korp  2, kv  40 m  
Odessa 65015 (Ua)
(151) 2021 04 05 (441) 2021 06 14 (581) 2021 05 27
(111) 1626143 (540) ePICaR
(531) CFe: 15 09 12, 18 01 09, 27 05 01 (511) 9, 12
(732) Individual entrepreneur Minkin Denis andreevich, 
leningradskoe shosse, building 3, building 1, apartment 133,  
RU-125080 Moscow (RU)
(151) 2021 07 23 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18
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(111) 1626156 (540) strada (511) 12
(732) aTeRa gmbh, Im herrach 1, 88299 leutkirch im allgäu (De)
(151) 2021 08 18 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1626196 (540) P PRODIVa
(531) CFe: 26 11 03, 27 05 01 (511) 3, 44
(732) stefanovich Irina evgen’evna, Vera Voloshina street 46, 165, 
Mytishchi, RU-141014 Moscow region (RU)
(151) 2021 09 16 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1626643 (540) hOOTIe’s ChICKen TenDeRs (511) 43
(732) hI limited Partnership,  
1815 The exchange atlanta ga 30339 (Us)
(151) 2021 10 15 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1626672 (540) airlub eVO (511) 4
(732) lindauer DORnIeR gesellschaft mit beschränkter haftung, 
Rickenbacher str  119, 88131 lindau (De)
(151) 2021 09 21 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1626680 (540) Casa BOssInI (511) 33
(732) Frice & Taylor (switzerland) gmbh,  
Oberneuhofstrasse 5, Ch-6340 Baar (Ch)
(151) 2021 10 07 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1627094 (540) Thinkbrain
(531) CFe: 27 05 01 (511) 10
(732) shandong shanfang Medical Consulting service Co , ltd , 
2-21-2104, Xiyuan Building, 2167 yantai Road,  
huaiyin District, Jinan City, shandong Province (Cn)
(151) 2021 07 12 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1627156 (540) Bokka serv
(531) CFe: 27 05 01 (511) 9, 42
(732) TeChIIa hOlDIng lIMITeD,  
Vasili Michailidi 9, Cy-3026 limassol (Cy)
(151) 2021 06 18 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1627243 (540) wewood
(531) CFe: 05 03 13, 07 15 08, 27 05 01, 29 01 13 (511) 35, 37, 41, 42
(732) BOUygUes COnsTRUCTIOn,  
1 avenue eugène Freyssinet, F-78280 gUyanCOURT (FR)
(151) 2021 08 27 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1627344 (540) nhood
(531) CFe: 27 05 01 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
(732) llR, 11 Boulevard de sébastopol, F-75001 PaRIs (FR)
(151) 2021 01 18 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1627345 (540) nhood
(531) CFe: 27 05 01 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
(732) llR, 11 Boulevard de sébastopol, F-75001 PaRIs (FR)
(151) 2021 01 18 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1627438 (540) COlORWeaR
(531) CFe: 05 03 15, 26 11 07, 27 05 01 (511) 3, 35
(732) alFa PaRF gROUP s P a ,  
Via Cesare Cantù 1, I-20123 MIlanO (MI) (IT)
(151) 2021 07 28 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1627480 (540) Find n (511) 9
(732) gUangDOng OPPO MOBIle TeleCOMMUnICaTIOns CORP , lTD ,  
no  18 haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan guangdong (Cn)
(151) 2021 07 13 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18

(111) 1627718 (540) sTaRPlasT
(531) CFe: 01 01 02, 27 05 01, 29 01 12 (511) 20, 21, 28, 35
(732) starplast Industries (1967) lTD ,  
elon Tavor Industrial Zone, P O B  20851812002 afula (Il)
(151) 2021 07 25 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1627719 (540) sTaRPlay
(531) CFe: 01 01 01, 25 03 01, 27 05 01, 29 01 15 (511) 28, 35
(732) starplast Industries (1967) lTD ,  
elon Tavor Industrial Zone, P O B  20851812002 afula (Il)
(151) 2021 07 25 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1627723 (540) JOsseP agRICUlTURal MaChIneRy
(531) CFe: 27 05 02 (511) 7
(732) ŞaKalaK TaRIM MaKİnalaRI san  Ve TİC  a Ş , 
BÜyÜKKayaCIKOsB Mah  eVRenKÖy CaD  4 1 selÇUKlU, KOnya (TR)
(151) 2021 06 23 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1627802 (540) Testoagil (511) 5
(732) Mibe gmbh arzneimittel, Münchener str  15, 06796 Brehna (De)
(151) 2021 10 14 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1627807 (540) happy Bearsday (511) 30
(732) Rigo Trading s a ,  
Route de Trèves 6 eBBC, Building e, l-2633 senningerberg (lU)
(151) 2021 10 25 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1627815 (540) InTO The WIlD
(531) CFe: 27 05 01 (511) 3
(732) François MORanD, 23 rue Weber, F-75116 Paris (FR)
(151) 2021 10 12 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1627890 (540) TRessages eQUesTRes (511) 21
(732) heRMes InTeRnaTIOnal, 24 rue du Faubourg saint-honoré, 
F-75008 PaRIs (FR)
(151) 2021 09 24 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1628023 (540) BaROn De JUsTIn (511) 32, 33
(732) Frice & Taylor (switzerland) gmbh,  
Oberneuhofstrasse 5, Ch-6340 Baar (Ch)
(151) 2021 10 21 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1628119 (540) KPC PReFaB COnsTRUCTIOn
(531) CFe: 26 15 09, 27 05 10, 29 01 13 (511) 6, 19, 35, 36, 37, 42
(732) limited liability Company «nOVy DOM», Centralnaya st , 
139, building 72, Krasnogorsk, RU-143405 Moscow region (RU)
(151) 2021 07 08 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1628234 (540) sUnFeRT (511) 1, 5, 35, 42
(732) agrofertrans lTD,  
leonard house, 5-7 newman Road Bromley, Kent BR1 1RJ (gB)
(151) 2021 07 14 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1628282 (540) Xuchuan
(531) CFe: 25 05 02, 26 05 04, 27 05 24, 28 03 00 (511) 1
(732) Xuchuan Chemical (suzhou) Co , ltd ,  
no 3, Xiexin Middle Road, Taicang Port Development Zone, 
suzhou City, Jiangsu Province (Cn)
(151) 2021 08 27 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1628286 (540) Kiss dada
(531) CFe: 02 09 01, 05 05 20, 09 01 11, 20 05 25, 27 05 01 (511) 5
(732) Zhu shuping, no  18, Building 31, Xingzhong Community, 
houcheng street, yiwu, Zhejiang (Cn)
(151) 2021 08 25 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1628298 (540) WInPaRD
(531) CFe: 03 01 04, 27 05 01, 28 03 00 (511) 7
(732) ZheJIang WeIlIshI MaChIne CO , lTD ,  
18 huaqiang Road, huzhen Town, Jinyun, lishui, Zhejiang (Cn)
(151) 2021 09 10 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1628487 (540) i 2 i MUsIC
(531) CFe: 27 05 01, 27 07 01, 29 01 13 (511) 9, 35, 38, 41, 42
(732) „I 2 I” Musikproduktions-und Musikverlagsgesellschaft mbh, 
Picassoplatz 1, 50679 Köln (De)
(151) 2021 08 18 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1628517 (540) MeeTIOn
(531) CFe: 26 13 25, 27 05 01 (511) 9, 12, 20, 28
(732) shenzhen Meetion Tech Co , ltd,  
3F/2a of Third Phase, yangbei Industrial Park, huangtian,  
Xixiang street, Bao’ an District, shenzhen, guangdong (Cn)
(151) 2021 08 02 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
(111) 1628526 (540) J haRDy
(531) CFe: 24 17 02, 27 01 25, 27 05 01 (511) 32
(732) Closed Joint stock Company „Bobruysk brewery”, komn  1,  
d  1, ul  nakhimova, Bobruysk 213823 Mogilevskaya obl  (By)
(151) 2021 08 12 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25
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(111) 1628550 (540) SPG
(531) CFE: 27.05.01 (511) 6, 10, 17, 20, 21
(732) SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO., LTD.,  
Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province (CN)
(151) 2021 09 02 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1628796 (540) SSS
(531) CFE: 27.01.01, 27.05.01 (511) 35, 39
(732) Kryvosheia Volodymyr Valentynovych, vul. Serhiia Yadova, 
bud. 28, kv. 126, m. Odesa 65009 (UA)
(151) 2021 07 06 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1628800 (540) PULSE FORGING (511) 7, 9, 40, 41, 42
(732) Acsys Lasertechnik GmbH,  
Leibnizstraße 9, 70806 Kornwestheim (DE)
(151) 2021 07 27 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1628848 (540) KARTLI
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 (511) 1, 4, 17, 19, 35, 39
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Kartli”,  
ul. Spartakovskaya 6, of. 1209, g. Kazan,  
RU-420107 Republic of Tatarstan (RU)
(151) 2021 09 02 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1628863 (531) CFE: 28.05.00 (511) 16, 35, 36, 41
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu  
„LAYK CENTER”, Presnenskaya naberezhnaya 12,  
komnata/etazh 1/46, RU-123112 Moskva (RU)
(151) 2021 09 08 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1628870 (540) MATRIS
(531) CFE: 26.07.15, 27.05.09, 29.01.12 (511) 7, 35
(732) MATRİS TARIM MAKİNELERİ ZİRAİ ÜRÜNLER VEMET.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ., İNÖNÜ MAH. MURADİYE 28. SK. NO: 15,  
MURADİYE Manisa Yunusemre-Manisa (TR)
(151) 2021 09 06 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1628873 (540) YEOWWW!
(531) CFE: 24.17.04, 27.05.02, 29.01.12 (511) 28, 31
(732) DuckyWorld Products, Inc.,  
2958 Cleveland Ave. N. Roseville MN 55113 (US)
(151) 2021 10 03 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1628879 (540) CADDY (511) 7
(732) Ficep S.p.A.,  
Via Giacomo Matteotti 21, I-21045 Gazzada Schianno VA (IT)
(151) 2021 09 28 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1628894 (540) ELYSOL (511) 17, 19
(732) BRIANZA PLASTICA SPA,  
Via Rivera 50, I-20841 Carate Brianza (Monza Brianza) (IT)
(151) 2021 09 30 (441) 2021 12 13 (581) 2021 11 25

(111) 1629052 (540) ALPHAZON
(531) CFE: 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13 (511) 16, 35, 42
(732) ALPHAZON d.o.o., Androv breg 27, HR-51000 Rijeka (HR)
(151) 2021 06 18 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629210 (540) LWLONGWEI (511) 9
(732) Dongguan longwei electronic technology co., LTD.,  
Room 101, No. 6, Duozailing Lane 7, Tangxia Town,  
Dongguan City 523716 Guangdong Province (CN)
(151) 2021 06 24 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629279 (540) HERMES GETA (511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,  
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 06 30 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629330 (540) CRUX (511) 5
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,  
Batajnički drum bb, 11080 Beograd-Zemun (RS)
(151) 2021 09 03 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629331 (540) MANTION (511) 7, 19, 35
(732) MANTION, 7 rue Gay Lussac, F-25000 Besançon (FR)
(151) 2021 09 10 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629353 (540) JUZIMETTE (511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt.,  
Gyömrői út 19-21; H-1103 Budapest (HU)
(151) 2021 09 14 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629391 (540) TEAM
(531) CFE: 26.15.01, 27.05.01,  
28.19.00, 29.01.13 (511) 1, 2, 4, 6, 19, 35, 39
(732) TADBIR EGHTESAD MANDEGAR CO,  
Unit 17 Rose Building, No. 36, Shahid Chizari Alley, 
Shahid khorasani St, Qeytariye, Shemiranat Tehran (IR)
(151) 2021 04 19 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629474 (540) keymotion (511) 7, 10
(732) Motion Spa, Via Biondini 27, I-47121 Forlì (FC) (IT)
(151) 2021 07 05 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629507 (540) FDW FANGDA
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.10, 28.03.00 (511) 7, 8, 9
(732) FANGDA HOLDING CO., LTD.,  
Furong Town Industrial Zone, Yueqing City, 325600 Zhejiang (CN)
(151) 2021 06 15 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629542 (540) con.tact
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 (511) 9, 35, 38, 41, 45
(732) CON.TACT Worldwide Match GmbH,  
Prenzlauer Allee 242, 10405 Berlin (DE)
(151) 2021 08 23 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629555 (540) TSSHOP DENIM COLLECTION
(531) CFE: 27.05.01 (511) 25
(732) OZKA TEKSTİL DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 
MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. NO: 63 İÇ KAPI NO: 11 BAĞCILAR, 
İSTANBUL (TR)
(151) 2021 07 09 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1629760 (540) HotCryo (511) 10, 41, 44
(732) ICE HEALTH CRYOTHERAPY LIMITED,  
C/O D P C Stone House, 55 Stone Road Business Park  
STOKE-ON-TRENT, Staffordshire ST4 6SR (GB)
(151) 2021 07 12 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1630356 (540) elit electronics
(531) CFE: 27.05.01 (511) 8, 9, 11
(732) Tehno-Mag d.o.o., Zona za poduzetništvo II, 76270 Orašje (BA)
(151) 2021 09 22 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1630362 (540) Hypatos (511) 9, 35, 42
(732) Hypatos GmbH,  
Albert-Einstein-Ring 11, 14532 Kleinmachnow (DE)
(151) 2021 08 12 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1630393  
(531) CFE: 26.13.25  (511) 17
(732) TAIZHOU AITE GASKET TECH CO.,LTD.,  
No.27 Fanyuan Road, Yucheng District, Yuhuan 317600 Zhejiang (CN)
(151) 2021 10 08 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1630430 (540) Virbuster (511) 9, 11
(732) Diametral a.s., Václava Špačka 1759,  
CZ-193 00 Praha 9, Horní Počernice (CZ)
(151) 2021 06 16 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1630436 (540) ERGOLUTIONS (511) 9, 20, 42
(732) Ergolutions GmbH, Grüner Weg 2, 57413 Finnentrop (DE)
(151) 2021 05 25 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02

(111) 1630506  
(531) CFE: 09.09.01  (511) 25
(732) Zhejiang Renben Shoes Co., Ltd,  
Rubber Shoes District, Xianjiang Sub-District, Ruian City,  
Wenzhou City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 10 11 (441) 2021 12 20 (581) 2021 12 02
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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) 1519770 (540) TRaVel ReTaIl TeChnOlOgIes  
 (511) 9, 35, 38, 39, 42, 43
(732) gate gourmet switzerland gmbh,  
sägereistrasse 20, Ch-8152 glattbrugg (Ch)
(151) 2019 10 02 (441) 2020 03 30 (581) 2020 03 12


	Spis treści
	C Z Ę Ś Ć  I
	OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
	A. WYNALAZKI
	PATENTY
	Udzielone prawa (od nr 241 161 do nr 241 186)

	PATENTY EUROPEJSKIE
	Złożone tłumaczenia 
patentów europejskich
	Wygaśnięcie prawa
	Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione 
w innych samodzielnych ogłoszeniach

	OGŁOSZENIA
	Ogłoszenia nieuwzględnione 
w innych samodzielnych ogłoszeniach


	B. WZORY UŻYTKOWE
	PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE
	Udzielone prawa (od nr 72 673 do nr 72 680)


	C. WZORY PRZEMYSŁOWE
	PRAWA Z REJESTRACJI 
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
	Udzielone prawa (od nr 28 129 do nr 28 144)
	Rejestracja międzynarodowa 
uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


	D. ZNAKI TOWAROWE
	PRAWA OCHRONNE 
NA ZNAKI TOWAROWE
	Udzielone prawa (od nr 353 751 do nr 353 946)
	Przedłużenie prawa
	Decyzje o odmowie udzielenia prawa 
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP
	Decyzje o umorzeniu postępowania 
w sprawie udzielenia prawa wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu 
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP
	Decyzje stwierdzające 
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
	Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione 
w innych samodzielnych ogłoszeniach
	Rejestracja międzynarodowa
 uznana 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
	Rejestracja międzynarodowa, 
w której wydano decyzję 
o definitywnej odmowie uznania ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej






