
BIULETYN  
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

2/2022



Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na 
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towa-
rowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 10 stycznia 2022 r. Nr ZT02

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 498441 (220) 2019 04 08
(731) STARZYŃSKA ANNA MAŁGORZATA  

KSIĘŻYCOWA DOLINA, Wójtówka
(540) (znak słowny)
(540) Księżycowa Dolina
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów 
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafete-
riach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, or-
ganizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, ofero-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi re-
stauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferują-
ce dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwo-
wanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoho-
lowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie infor-
macji związanych z przygotowywaniem żywności i napo-
jów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i na-
poje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żyw-
ność, usługi w zakresie gotowania posiłków, doradztwo 
kulinarne, porady dotyczące przepisów kulinarnych, usłu-
gi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi hotelowe, 
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie 
zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania 
w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udo-
stępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie 
usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informa-
cyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz 
osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach 
i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących 
rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, usługi agencji wynajmu 
mieszkań [time share], zapewnianie zakwaterowania tym-
czasowego w domach i mieszkaniach, pensjonaty, domy 
gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(210) 502975 (220) 2019 07 31
(731) BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) BONUS nieruchomości

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agen-
cje badające zdolność kredytową, usługi dotyczące obrotu 
i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w za-
kresie udzielania kredytów dotyczących kupna i wynajmu 
nieruchomości, doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, doradz-
two finansowe w zakresie wynajmu i sprzedaży oraz kup-
na nieruchomości, wycena w zakresie wyceny majątku 
nieruchomego, usługi pośrednictwa dotyczącego kupna, 
sprzedaży, najmu nieruchomości oraz rozliczeń finanso-
wych transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, 
doradztwo finansowe związane z obrotem nieruchomo-
ściami, wycena nieruchomości przeznaczona do celów fi-
skalnych, udzielanie kredytów na cele dzierżawy, wynajmu 
mieszkań, administrowania i zarządzania nieruchomościa-
mi, dzierżawa obiektów użyteczności publicznej oraz po-
wierzchni biurowych, magazynowych i handlowych, usługi 
świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, ściąganie 
czynszów, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące 
nieruchomości, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe dla 
agentów i biur obrotu nieruchomościami, usługi edukacyj-
ne szkoleniowe w zakresie sprzedaży nieruchomości, szko-
lenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem mająt-
kiem nieruchomym, organizacja i prowadzenie seminariów, 
kongresów, wystaw, konferencji oraz sympozjów w celach 
szkoleniowych lub edukacyjnych, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.

(210) 505138 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 505139 (220) 2019 10 02
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
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(540) Horyzont SFIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 515966 (220) 2020 07 13
(731) STYRMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BLACK-STYR
(510), (511) 16 materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, 17 materiały wypełniające, uszczelniające, izola-
cyjne, materiały do pakowania i wypychania z gumy lub 
tworzyw sztucznych, 19 styropian, materiały budowlane 
niemetalowe.

(210) 522759 (220) 2020 12 31
(731) HERBAL PHARMACEUTICALS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Niepołomice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vivoforte

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 529510 (220) 2021 05 27
(731) SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FIDO
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne i oprogramowanie kom-
puterowe w formie chatbotów służących do świadczenia 
poradnictwa psychologicznego i oceny zdrowia psychicz-
nego, 38 Usługi umożliwiające komunikowanie się za po-
średnictwem chatbotów, Usługi umożliwiające komuni-
kowanie się za pośrednictwem czatów internetowych 
obejmujące rozmowy pacjentów z chatbotem w dziedzi-
nie zdrowia psychicznego, 42 Badania naukowe z zakresu 
psychologii i psychoterapii, Prace badawczo-rozwojowe 
z zakresu psychologii i psychoterapii, Prace badawczo-
-rozwojowe z zakresu projektowania chatbotów służą-
cych do świadczenia poradnictwa psychologicznego 
i oceny zdrowia psychicznego, Usługi w zakresie projekto-
wania chatbotów służących do świadczenia poradnictwa 
psychologicznego i oceny zdrowia psychicznego, Usługi 
projektowania aplikacji mobilnych w formie chatbotów 
służących do świadczenia poradnictwa psychologiczne-
go i oceny zdrowia psychicznego, 44 Badania psycholo-
giczne, Porady psychologiczne, Doradztwo psychologicz-
ne konsultacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, 
Terapia psychologiczna usługi w zakresie oceny psycholo-
gicznej, Psychoterapia, Usługi psychoterapeutyczne usłu-
gi terapeutyczne, Opieka medyczna, Opieka zdrowotna, 
Pomoc medyczna.

(210) 529531 (220) 2021 05 27
(731) SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EFIDO
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne i oprogramowanie kompu-
terowe w formie chatbotów służących do świadczenia po-
radnictwa psychologicznego i oceny zdrowia psychicznego, 
38 Usługi umożliwiające komunikowanie się za pośrednic-
twem chatbotów, Usługi umożliwiające komunikowanie 
się za pośrednictwem czatów internetowych obejmujące 
rozmowy pacjentów z chatbotem w dziedzinie zdrowia 
psychicznego, 42 Badania naukowe z zakresu psychologii 
i psychoterapii, Prace badawczo-rozwojowe z zakresu psy-
chologii i psychoterapii, Prace badawczo-rozwojowe z za-
kresu projektowania chatbotów służących do świadczenia 
poradnictwa psychologicznego i oceny zdrowia psychicz-
nego, Usługi w zakresie projektowania chatbotów służących 
do świadczenia poradnictwa psychologicznego i oceny 
zdrowia psychicznego, Usługi projektowania aplikacji mo-
bilnych w formie chatbotów służących do świadczenia po-
radnictwa psychologicznego i oceny zdrowia psychicznego, 
44 Badania psychologiczne, Porady psychologiczne, Do-
radztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Opie-
ka psychologiczna, Terapia psychologiczna, Usługi w zakre-
sie oceny psychologicznej, Psychoterapia, Usługi psychotera-
peutyczne, Usługi terapeutyczne, Opieka medyczna, Opieka 
zdrowotna, Pomoc medyczna.

(210) 529814 (220) 2021 06 04
(731) Premium Wines & Spirits, Inc, Buffalo Grove, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Subtilité

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Wino.

(210) 531628 (220) 2021 07 16
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Silesian CyberSecurity Hub
(510), (511) 9 Oprogramowanie, oprogramowanie zapew-
niające cyberbezpieczeństwo automatyki przemysłowej,  
dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane magnetycznie, 
Dyski optyczne zapisane, Dyski wstępnie zaprogramowane, 
Nagrane magnetyczne nośniki danych, Pliki multimedialne 
do pobrania, Zapisane pliki danych, Oprogramowanie, Fre-
eware [oprogramowanie darmowe], Interaktywne multime-
dialne programy komputerowe, Interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, Kodowane programy, Oprogramowa-
nie do pobrania, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji 
do analizy, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów 
komórkowych, Oprogramowanie komputerowe do użytku 
w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach 
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektro-
nicznych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
do stosowania jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie 
pośredniczące, Platformy oprogramowania komputerowe-
go, Programy do przetwarzania danych, Programy kompu-
terowe, Programy komputerowe do przetwarzania danych, 
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Programy komputerowe przechowywane w formie cyfro-
wej, Programy komputerowe nagrane, Zintegrowane pakie-
ty oprogramowania, Oprogramowanie komputerowych sys-
temów operacyjnych, Komputerowe systemy operacyjne, 
Programy sterujące komputerowe, nagrane, Komputerowe 
programy operacyjne, Systemy operacyjne, 41 Doradztwo 
zawodowe, edukacja, organizowanie, obsługa i prowa-
dzenie konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, lekcji 
edukacyjnych, Organizowanie, obsługa i prowadzenie kon-
kursów, zawodów, gier, Seminaria edukacyjne, udostępnia-
nie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści 
tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych 
dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi wydaw-
nicze, Usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści 
medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, 
fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści 
audio i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie druków w formie elektro-
nicznej, Publikowanie druków w formie elektronicznej w In-
ternecie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, dokumen-
tów, czasopism, czasopism internetowych, druków, również 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, usługi rozrywki i nauczania, 
Świadczenie usług edukacyjnych, testy edukacyjne, We-
bquesty, Testy wiedzy wymagającej znalezienia informacji 
w Internecie, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], pro-
jektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
Instalacje oprogramowania, Utrzymanie i naprawa oprogra-
mowania, Doradztwo w zakresie oprogramowania, aktuali-
zacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, Ak-
tualizacja i konserwacja oprogramowania i programów kom-
puterowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego 
na rzecz osób trzecich, Aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego 
i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja 
programów komputerowych, Badania i doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, Badania w dziedzinie 
programów i oprogramowania komputerowego, Badania 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Badania w za-
kresie programowania komputerowego, Badania związane 
z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, 
Badania związane z opracowywaniem programów i opro-
gramowania komputerowego, Badania, opracowywanie, 
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputero-
wego, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu kom-
puterowym, Doradztwo specjalistyczne związane z pro-
gramowaniem komputerowym, Doradztwo w zakresie 
projektowania i opracowywania oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo w zakresie projektowania oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo w zakresie testowania 
systemów aplikacyjnych, Doradztwo związane z projekto-
waniem i opracowywaniem programów komputerowych, 
Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem 
programów komputerowych baz danych, Doradztwo zwią-
zane z projektowaniem i opracowywaniem programów 
oprogramowania komputerowego, Instalacja i aktualizacja 
programów do przetwarzania danych, Instalacja i dostoso-
wanie na zamówienie aplikacji oprogramowania kompu-
terowego, Instalacja i utrzymanie programów komputero-
wych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja 
i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów 

komputerowych, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulep-
szanie oprogramowania komputerowego, Modyfikowanie 
programów komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktu-
alizacja] oprogramowania komputerowego, Naprawa opro-
gramowania komputerowego, Opracowywanie baz danych, 
Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego do baz danych, Opracowywanie i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
i testowanie oprogramowania, Opracowywanie i tworzenie 
komputerowych programów przetwarzania danych, Opra-
cowywanie interaktywnego oprogramowania multimedial-
nego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla 
osób trzecich, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja 
systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, 
Pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pi-
sanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Pisanie na zamówienie programów komputerowych, opro-
gramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisa-
nie oprogramowania komputerowego, Pisanie programów 
do przetwarzania danych, Pisanie programów komputero-
wych, Pisanie programów kontrolnych, Prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Programowanie komputerów, Programowanie komputerów 
i konserwacja programów komputerowych, Programowanie 
komputerów i projektowanie oprogramowania, Programo-
wanie komputerowe do przetwarzania danych, Programo-
wanie oprogramowania do importowania danych i zarzą-
dzania nimi, Programowanie oprogramowania operacyjne-
go do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwa-
rzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do przetwarzania danych, Projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterow-
ników, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
systemowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego do szacowania i obliczania danych, 
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych 
dla osób trzecich, Projektowanie kodów komputerowych, 
Projektowanie komputerowych stron internetowych, Pro-
jektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybu-
cji treści multimedialnych, Projektowanie oprogramowania 
sterowników, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Pro-
jektowanie stron internetowych, Projektowanie systemów 
informatycznych, Projektowanie systemów informatycznych 
dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów informa-
tycznych związanych z finansami, Projektowanie, tworzenie, 
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, Świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych 
i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputero-
wego, Usługi konsultacyjne w zakresie programowania kom-
puterów.

(210) 532520 (220) 2021 08 09
(731) EMOTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) Tutay
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Obsłu-
ga administracyjna firm na zlecenie, Marketing ukierunkowa-
ny, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi związane z listami 
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prezentów, 39 Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja 
miejsc na podróż samolotem, Rezerwacja miejsc na podróż 
pociągiem, Rezerwacja miejsc na podróż autokarem, Dostar-
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Usługi 
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, Organi-
zowanie podróży i rejsów, Organizowanie biletów lotniczych, 
biletów rejsowych i biletów kolejowych, Pakowanie prezen-
tów, Pakowanie towarów, Pakowanie towarów na upominki, 
Zawijanie [pakowanie] towarów, Pakowanie i opakowywa-
nie towarów, Rezerwacja miejsc w różnych środkach trans-
portu, Rezerwacja transportu, 41 Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Usługi agencji dys-
trybucji biletów [rozrywka], Wynajmowanie obiektów spor-
towych, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Rezerwowanie 
miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Informacja o edukacji,  
43 Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie rezer-
wacji pokojów hotelowych, Usługi recepcyjne dla tymczaso-
wego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami].

(210) 533190 (220) 2021 08 26
(731) A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kinderplay DOLLS & STROLLERS

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Wózki dla lalek, Lalki.

(210) 533782 (220) 2021 09 09
(731) BNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BELIVERY
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamo-
we, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, 
Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw skle-
powych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne pro-
gnozy, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż pró-
bek, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowa-
ny, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 

trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, 
Opracowywanie CV dla osób trzecich, Optymalizacja stron 
internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, Przygotowanie listy płac, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za klik-
nięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy tele-
wizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Staty-
styczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, 
Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tek-
stów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębior-
stwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie 
skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwon-
ków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagra-
nych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi komu-
nikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi 
marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi 
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji 
sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usłu-
gi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Usługi przeglądu prasy, Usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z me-
diami, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za-
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wy-
wiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynko-
wego, Usługi związane z listami prezentów, Usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny 
handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposa-
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żenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposa-
żenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu 
osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, 36 Agencje kredytowe, Agencje nieru-
chomości, Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finanso-
we, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Crowdfun-
ding, Depozyty kosztowności, Doradztwo w sprawach finan-
sowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Do-
radztwo w zakresie długów, Emisja bonów wartościowych, 
Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, Fakto-
ring, Finansowe izby rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne 
wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel 
walutami i wymiana walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje 
kapitałowe, Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania gieł-
dowe, Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, 
Ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do prze-
mysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Opracowy-
wanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja 
zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości: po-
bieranie czynszu, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie 
akcjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwu-
tlenku węgla, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożycz-
ki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Spon-
sorowanie finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wyce-
na finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny 
środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych 
walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednic-
twem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ubez-
pieczeniach, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie 
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez 
wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi 
badań dotyczących finansów, Usługi banków oszczędno-
ściowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące 
maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, Usługi fundu-
szy zapomogowych, Usługi gwarancyjne, Usługi likwidacji 
przedsiębiorstw, finansowe, Usługi portfela elektronicznego 
(usługi w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finanso-
wego w zakresie ceł, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w za-
kresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, Wyceny finansowe w związku z odpo-
wiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Wymia-
na finansowa waluty wirtualnej, Wynajem biur do coworkin-
gu, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatno-
ściami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządza-
nie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Anali-
zy pisma ręcznego [grafologia], Analizy systemów kompute-
rowych, Badania w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nych, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [ska-
nowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-

rowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo 
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputero-
wego, Doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z karta-
mi kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, 
Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji 
w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, Ho-
sting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Kalibrowanie [pomiary], 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola 
jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów kompute-
rowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie sys-
temów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monito-
rowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nie-
autoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa da-
nych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywa-
nie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie 
projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie programów 
komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie graficzne 
materiałów promocyjnych, Projektowanie mody, Projekto-
wanie opakowań, Projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie systemów komputerowych, Pro-
jektowanie urbanistyczne, Projektowanie wizytówek, Prze-
chowywanie danych elektronicznych, Stwierdzanie auten-
tyczności dzieł sztuki, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla 
aplikacji online, Testowanie materiałów, Tworzenie i projek-
towanie indeksów informacji opartych na stronach interne-
towych dla osób trzecich [usługi informatycznej, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni-
ka, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi ar-
chitektoniczne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne dotyczące archi-
tektury, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii infor-
macyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie in-
formatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie iden-
tyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii 
do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem liczników 
do rejestrowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do prze-
twarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 534104 (220) 2021 09 19
(731) MARCZEWSKI KAROL, Ziółków
(540) (znak słowny)
(540) głodne miasto
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów promocyjnych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja broszur 
reklamowych, Dystrybucja drukowanych materiałów rekla-
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mowych, Dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 
Bezpośrednia reklama pocztowa, Dystrybucja drukowanych 
materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, Dys-
trybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, Doradz-
two biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące 
reklamy, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb 
nabywczych konsumentów świadczone za pomocą da-
nych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo 
w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w za-
kresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie marketin-
gu, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych 
konsumentów, Doradztwo w zakresie demografii do celów 
marketingowych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni re-
klamowej w Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych 
oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Świadcze-
nie usług w zakresie reklamy komputerowej, Dostarczanie 
powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, 
Wynajem powierzchni reklamowej na stronach interneto-
wych, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wy-
najem przestrzeni reklamowej online, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, Dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Udostępnianie in-
formacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich dotyczących żywności 
lub napojów, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzi-
nie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online.

(210) 534349 (220) 2021 09 24
(731) ARCYBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 09.07.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.09, 27.03.01, 27.03.02, 
27.05.01, 27.05.04, 27.05.10, 29.01.15

(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
kosmetyki dla dzieci i niemowląt, olejki, oliwki nawilżające 
dla dzieci, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, sole 
do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty do kąpieli, prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, kremy 
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, pasty i płyny do mycia 
zębów, preparaty do pielęgnacji skóry, szampony, prepara-
ty do pielęgnacji włosów, płyny i proszki do prania, płyny 
do płukania, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, 5 Żywność dla niemowląt, mleko dla niemowląt, mle-
ko w proszku dla dzieci i niemowląt, preparaty mineralne, 
preparaty odżywcze z mikroelementami dla dzieci, pre-
paraty podnoszące odporność organizmu, wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, mine-
ralne dodatki do żywności, wzbogacając organizm w nie-
zbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze 

i regeneracyjne dodatki do żywności, suplementy diety, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, guma do żucia 
z mikroelementami do celów leczniczych, dodatki odżyw-
cze do celów leczniczych, cukierki zawierające preparaty 
witaminowe, soki i napoje dietetyczne, soki i napoje od-
żywcze, soki i napoje regeneracyjne, soki i napoje leczni-
cze, soki i napoje podnoszące odporność organizmu, pro-
dukty higieniczne, chusteczki nawilżane antybakteryjne, 
materiały opatrunkowe, pieluchy dla niemowląt, pielucho-
-majtki dziecięce, 25 Odzież dziecięca, Odzież dla kobiet 
w ciąży, Odzież dla kobiet karmiących, Obuwie dziecięce, 
Nakrycia głowy, Bielizna dziecięca, Bluzki, Getry, Majtki dla 
dzieci, Kalosze, Kamizelki, Kombinezony dla dzieci, Koszulki, 
Okrycia wierzchnie, Piżamy, Półbuty, Rękawiczki, Stroje kąpie-
lowe, Szlafroki, Sandały, Skarpetki, Spodnie, Sukienki, Swetry,  
T-shirty, Trzewiki, Wyprawki dziecięce, 28 Zabawki, Zabawki 
edukacyjne, Zabawki dla dzieci i młodzieży, Zabawki oraz 
przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, Klocki, Karty 
do gry, Układanki, Puzzle, Gry zręcznościowe i planszowe, 
Grzechotki, Karuzele, Konie na biegunach, Zabawki plu-
szowe, Przytulanki, Maskotki, Kukiełki, Lalki szmaciane, Mi-
sie pluszowe, Piłki do gier, Modele do sklejania, Hulajnogi 
dziecięce, Zabawki dmuchane, Maty edukacyjne dla dzieci, 
35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej handlowej, Usługi dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą handlową, Usługi doradztwa 
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością go-
spodarczą handlową, Pozyskiwanie i udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej handlowej, Usługi do-
radztwa w zakresie zarządzania personalnego, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć 
głowy, tekstyliów, układanek i puzzli edukacyjnych, gier 
i zabawek, kosmetyków dla dzieci, żywności oraz suple-
mentów diety dla dzieci, artykułów higienicznych, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu odzieży 
dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, układanek 
i puzzli edukacyjnych, gier i zabawek, kosmetyków dla dzie-
ci, żywności oraz suplementów diety dla dzieci, artykułów 
higienicznych, Promocja sprzedaży, Informacja handlowa, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Reklama radiowa i telewi-
zyjna, Organizowanie targów i wystaw celach handlowych 
i reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, Badania rynku, Usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji, Pokazy towarów i prezentowanie usług w ce-
lach handlowych i reklamowych, Wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, Pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla 
komputerowych baz danych, Sortowanie danych w bazach 
danych, Komputerowe zarządzanie plikami.

(210) 534705 (220) 2021 10 03
(731) B2WED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) B2Wed
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie biznesem, administra-
cja biznesowa, zapis informacji na kartach perforowanych 
[funkcje biurowe], usługi marketingowe i promocyjne, re-
klama online w sieci komputerowej, usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej 
oraz przez ofertę bezpośrednią dla usługodawców z branży 
ślubnej, 42 Usługi technologiczne, badania i projektowanie 
z tym związane, projektowanie i rozwój oprogramowania 
komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek do Internetu, 
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oprogramowanie jako usługa, programowanie komputero-
we i portal ślubny jako wyszukiwarka internetowa w branży 
ślubnej.

(210) 534706 (220) 2021 10 03
(731) B2WED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Z-MILOSCI
(510), (511) 16 Papier, tektura i materiały drukowane, ma-
teriały introligatorskie, typy drukarki (wszelkiego rodzaju 
drukarki do papieru), bloki drukarskie, zaproszenia i inne 
drukowane materiały ślubne, 35 Reklama, zarządzanie biz-
nesem, administracja biznesowa, zapis informacji na kartach 
perforowanych [funkcje biurowe], usługi marketingowe 
i promocyjne, reklama online w sieci komputerowej, usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, 
wysyłkowej oraz przez ofertę bezpośrednią dla usługodaw-
ców z branży ślubnej.

(210) 534733 (220) 2021 09 30
(731) DURKIEWICZ TOMASZ, Mikołajki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NÓŻ W WODZIE

(531) 27.05.01, 06.03.10, 29.01.12
(510), (511) 29 Artykuły spożywcze pochodzenia zwierzę-
cego, warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane 
do spożycia lub konserwowania, zupy, w tym jarzynowe, bu-
lion, rosół, flaki, skorupiaki, raki, homary, ślimaki, krewetki, lan-
gusty, kawior, małże, ostrygi, drób, dziczyzna, ryby, podroby, 
przetwory z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, tłuszcze jadalne, 
ekstrakty mięsne, konfitury, marmolada, napoje mleczne lub 
z przewagą mleka, pikle, sałatki owocowe i warzywne, śle-
dzie, koncentraty obiadowe, pasztety, ser, przekąski na bazie 
owoców, 30 Naleśniki, kanapki, paszteciki, sushi, sosy mięsne, 
sosy do sałat, potrawy na bazie mąki, makarony, kluski, spa-
ghetti, ryż, napoje na bazie herbaty, kawy, napoje kawowe, 
31 Świeże warzywa, świeże owoce, świeże grzyby, małże, 
orzechy, rośliny strączkowe świeże, 32 Napoje bezalkoho-
lowe, wody gazowane i mineralne, koktajle bezalkoholowe, 
lemoniady, napoje, w tym izotoniczne, soki owocowe, soki 
pomidorowe jako napoje, piwo, 33 Napoje alkoholowe, al-
kohol ryżowy, likiery, aperitify, arak, brandy, dżin, gorzkie 
nalewki, koktajle, miód pitny, napoje alkoholowe zawie-
rające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, rum, sake, 
whisky, wino, wódka, 35 Prowadzenie sklepów i hurtowni 
tradycyjnych oraz internetowych w zakresie napojów alko-
holowych i bezalkoholowych, używek, mięsa, wędlin, dro-
biu, dziczyzny, podrobów oraz przetworów z mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, podrobów, organizacja i uruchamianie 
sieci gastronomicznych, usługi w zakresie outsourcingu, 
rekrutacji personelu, doradztwa specjalistycznego w spra-

wach działalności gospodarczej, w zakresie organizowania, 
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, 39 Informacja 
turystyczna, Usługi agencji turystycznych, Wynajmowanie 
koni, Wypożyczanie rowerów, wypożyczanie pojazdów 
wodnych, Wynajmowanie miejsc do cumowania łodzi, Wy-
najmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie środków 
transportu, Przechowywanie łodzi, Udostępnianie miejsc 
do cumowania, Usługi hangarów na łodzie, Usługi parkin-
gowe, Usługi portów dla statków i łodzi, Usługi przystani 
dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], Wodowanie łodzi 
i jachtów za pomocą pochylni, Czarterowanie łodzi, Usługi 
transportu żaglówkami, 41 Organizowanie i obsługa przyjęć 
okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, kon-
kursów, pokazów, seminariów, sympozjów, turniejów, wy-
staw, Organizowanie i obsługa koncertów, Organizowanie 
i obsługa dancingów, dyskotek, Usługi turystyczne związane 
z organizacją wypoczynku, Działalność sportowa i kultural-
na, rozrywkowa, kształcenie, Organizowanie, prowadzenie 
i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk 
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, 
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych 
i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kul-
tury lub edukacji, Usługi w zakresie organizowania, prowa-
dzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubo-
we, Wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, Organizowanie spotkań, Usługi w za-
kresie organizacji wypoczynku i rekreacji, Usługi w zakresie 
organizacji rozrywki, Usługi w zakresie klubów nocnych, 
43 Usługi hotelarskie, Usługi w zakresie prowadzenia restau-
racji, kawiarni i innych placówek gastronomicznych, Usługi 
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Wytwarzanie 
i podawanie gotowych posiłków i dań, napojów, wyrobów 
cukierniczych, Przygotowywanie i dostarczanie żywności 
i napojów dla odbiorców zewnętrznych tzw. catering, Usługi 
rozrywkowe świadczone przez hotele, Rezerwacje hotelowe 
i biletowe, Obsługa turystów i podróżnych, Informacja hote-
lowa, Rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, Opieka 
nad dziećmi w żłobkach lub klubach malucha, Organizacja 
przyjęć weselnych, Opieka nad dziećmi, Konsultacje inne niż 
gospodarcze dotyczące sektora hotelarskiego i restauracji, 
Motele, pensjonaty, schroniska górskie, schroniska młodzie-
żowe, kempingi, stołówki, Organizowanie bankietów.

(210) 534738 (220) 2021 09 30
(731) POLSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) pol-sport
(510), (511) 9 Akumulatory elektryczne do pojazdów, 
Dzwonki alarmowe elektryczne, Gwizdki alarmowe, Gwizdki 
sygnalizacyjne, Gwizdki sportowe, Alarmy, Alarmy dźwiękowe, 
Baterie, Baterie anodowe, Baterie do latarek kieszonkowych, 
Baterie do oświetlania, Ogniwa i baterie elektryczne, Światła 
błyskowe [sygnały świetlne], Sygnalizatory automatyczne 
spadku ciśnienia w oponach pojazdów, Mierniki ciśnienia, 
Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia 
w zaworach, Czujniki ciśnienia, Zegary kontrolne [czasomie-
rze rejestrującej, Częstotliwościomierze, Urządzenia wysokiej 
częstotliwości, Czytniki kodów kreskowych, Optyczne czyt-
niki znaków, Dalmierze [odległościomierze], Osłony oczu, 
Przyciski do dzwonków, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], 
Dzwonki sygnalizacyjne, Etui na okulary, Światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], Błyskowe światła bezpieczeństwa, Nakolan-
niki dla robotników, Przyrządy do pomiaru odległości, Tablice 



Nr  ZT02/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

ogłoszeń elektroniczne, Łańcuszki do okularów i do okularów 
przeciwsłonecznych, Oprawki do okularów, Soczewki [szkła 
optyczne], Szkła kontaktowe, Sznureczki do okularów, Okula-
ry, Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciw-
słoneczne, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski ochronne 
dla kierowców, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Auto-
matyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach po-
jazdów, Lampy optyczne, Latarnie sygnalizacyjne, Soczewki 
optyczne, Szkło optyczne, Artykuły optyczne, Urządzenia 
i przyrządy optyczne, Osłony przeciwodblaskowe, Liczniki, 
Liczniki obrotów, Prędkościomierze do pojazdów, Przyrządy 
do rejestrowania odległości, Przyrządy pomiarowe, Urządze-
nia pomiarowe elektryczne, Mierniki, Pomiarowe naczynia 
szklane, Okulary przeciwoślepieniowe, Rejestratory przeby-
tej drogi [w milach lub kilometrach] dla pojazdów, Przyrządy 
i instrumenty do rejestrowania czasu, Przyrządy do rejestro-
wania odległości, Przyrządy do pomiaru odległości, Rękawi-
ce do ochrony przed wypadkami, Słuchawki, Sygnalizacja 
świetlna lub mechaniczna, Latarnie sygnalizacyjne, Elektrycz-
ne urządzenia sygnalizacyjne, Syreny, Syreny elektryczne 
[brzęczki], Wskaźniki prędkości, Urządzenia do ochrony osobi-
stej przed wypadkami, Tarcze odblaskowe noszone na ubra-
niu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Ubrania od-
blaskowe do zapobiegania wypadkom, Notesy elektroniczne, 
Przyrządy do wyznaczania azymutu, Urządzenia ostrzegaw-
cze do celów bezpieczeństwa, Urządzenia do kontroli bez-
pieczeństwa, Osłony na twarz, inne niż do celów medycz-
nych, 11 Reflektory do lamp, Lampy bezpieczeństwa, Lam-
py oświetleniowe, Latarki, Latarki kieszonkowe, Urządzenia 
do oczyszczania oleju, Instalacje do oczyszczania oleju, Urzą-
dzenia do oświetlenia pojazdów, Reflektory do pojazdów, Re-
flektory do lamp, Światła do rowerów, Światła do pojazdów, 
Żarówki i akcesoria do nich, Żarówki oświetleniowe, Obudo-
wy do lamp, Osłony do lamp, Lampy luminescencyjne oświe-
tleniowe, Oświetlenie bezpieczeństwa, Zawieszenia do lamp, 
12 Amortyzatory zawieszenia w pojazdach), Urządzenia an-
tywłamaniowe do pojazdów, Bagażniki do pojazdów, Bagaż-
niki na narty do samochodów, Błotniki, Fartuchy błotników, 
Łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji dętek, Zesta-
wy narzędzi do naprawy dętek, Dętki do opon pneumatycz-
nych, Wózki dziecięce spacerowe, Wózki dziecięce, Wózki, 
Dzwonki do rowerów, Hamulce do pojazdów, Hamulce do ro-
werów, Klocki hamulcowe do pojazdów, Szczęki hamulcowe 
do pojazdów, Okładziny hamulcowe do pojazdów, Obwody 
hydrauliczne do pojazdów, Kierownice do rowerów, Kierow-
nice pojazdów, Kolce do opon, Napinacze do szprych do kół, 
Koła do rowerów i trójkołowców, Piasty kół pojazdów, Piasty 
do rowerów, Szprychy do kół pojazdów, Szprychy do rowe-
rów i trójkołowców, Korbowody do pojazdów lądowych, inne 
niż części silników, Kółka samonastawne do wózków, Lusterka 
wsteczne, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Łań-
cuchy rowerowe, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądo-
wych, Wyciągi narciarskie, Obręcze do piast kół, Obręcze kół 
do rowerów i trójkołowców, Obręcze kół pojazdów, Okładziny 
hamulcowe do pojazdów, Opony do pojazdów, Opony rowe-
rowe, Bieżniki do bieżnikowania opon, Opony pełne do kół 
pojazdów, Opony bezdętkowe do rowerów i trójkołowców, 
Opony pneumatyczne, Wentyle do opon pojazdów, Środki 
i urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, Osie pojaz-
dów, Osłony do rowerów, Pedały do rowerów, Amortyzatory 
zawieszenia w pojazdach, Kierunkowskazy do pojazdów, Klak-
sony do pojazdów, Koła do pojazdów, Sygnalizatory skrętu 
w pojazdach (kierunkowskazy), Pokrywy osłon piasty, Pompki 
do rowerów i trójkołowców, Pontony, Przekładnie redukcyjne 
do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate do pojazdów lą-
dowych, Przekładnie zębate do rowerów, Ramy do rowerów, 
Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Sprężyny amorty-

zujące do pojazdów, Błotniki do rowerów, Dętki do rowerów, 
Kierunkowskazy do rowerów, Klaksony rowerowe, Klaksony 
do pojazdów, Siatki bagażowe do rowerów, Silniki do rowe-
rów i trójkołowców, Silniki elektryczne do pojazdów lądo-
wych, Silniki napędowe do pojazdów lądowych, Stery, Pod-
pórki do rowerów, Nóżki do rowerów, Podpórki do pojazdów 
jednośladowych, Sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, 
Szczęki hamulcowe do pojazdów, Rowery, Foteliki bezpie-
czeństwa dla dzieci do pojazdów i rowerów, Kosze przystoso-
wane do pojazdów jednośladowych do rowerów i trójkołow-
ców, Pokrowce na pojazdy i rowery [ukształtowane], Pokrycia 
siodełek rowerów lub motocykli, Siedzenia do pojazdów, 
Siodełka rowerowe lub motocyklowe, Zderzaki do pojazdów, 
Przerzutki do rowerów, Zaczepy i haki do przyczep do pojaz-
dów, Przyczepy rowerowe, 35 Agencje importowe i ekspor-
towe, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Or-
ganizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Usługi handlu hurtowego lub sprzedaży detalicz-
nej lub sprzedaży detalicznej online lub wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: rowery, 
części i akcesoria do rowerów i pojazdów, lampy, urządzenia 
pomiarowe i sygnalizacyjne urządzenia elektryczne elektro-
niczne, okulary, towary dla rowerzystów.

(210) 534743 (220) 2021 10 04
(731) MERINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) NEXODIS
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Medyczne 
diagnostyczne paski testowe, Żele do stosowania miej-
scowego do użytku medycznego i terapeutycznego, Żele 
do urządzeń ultrasonograficznych, Chemiczne środki anty-
koncepcyjne, Doustne środki antykoncepcyjne, Wkładki hi-
gieniczne, wkładki urologiczne dla kobiet, Preparaty i artyku-
ły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty do dez-
odoryzacji i oczyszczania powietrza, 10 Chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne - aparatura, instrumenty, narzędzia 
i przyrządy, ich części oraz materiały eksploatacyjne do nich, 
Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania, Rękawice 
do celów medycznych, do masażu, Podkłady medyczne, 
Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Prezerwatywy, Ak-
cesoria wspomagające współżycie seksualne, Igły do celów 
medycznych, Kaniule, Aspiratory, Kroplomierze do celów 
medycznych, Pojemniki do podawania leków, Szkło labora-
toryjne, Materace i poduszki do celów leczniczych, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów, Podkłady przeciwodleżynowe, Pończochy przeciw 
żylakowe, Urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne 
do celów medycznych, Urządzenia do badania poziomu cu-
kru, Artykuły do karmienia i smoczki, Odzież, nakrycia gło-
wy i obuwie oraz aparaty i podpory do celów medycznych, 
Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 35 Usługi sprzedaży: 
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią druków i papierów me-
dycznych oraz towarów z branży medycznej, farmaceutycz-
nej, ortopedycznej, kosmetycznej, diagnostyki medycznej, 
laboratoriów medycznych, Zarządzanie sklepami: detalicz-
nymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi związane z przed-
stawicielstwem firm/laboratoriów farmaceutycznych, me-
dycznych, kosmetycznych oraz ortopedycznych.
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(210) 535188 (220) 2021 10 12
(731) KROSNOWSKI JAKUB ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA BUDOWLANA remontuj & mieszkaj

(531) 14.07.09, 14.07.23, 20.01.05, 26.05.04, 27.05.01, 24.17.25, 
29.01.12

(510), (511) 1 Kleje do płytek ściennych, kleje do tapeto-
wania, kleje do wykańczania i gruntowania, silikony, pianki 
syntaktyczne wykonane z żywic syntetycznych, impre-
gnaty do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż 
farby lub oleje], 2 Emalie do malowania, farby ceramiczne, 
farby wodne, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do la-
kierów, wiążące środki do farb, 6 Dachowe rynny meta-
lowe, Pokrycia dachowe metalowe, złączki rur metalowe, 
7 Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 8 Wier-
tarki ręczne piersiowe, 11 Pisuary (armatura sanitarna), 
Umywalki (części instalacji sanitarnych), urządzenia do ce-
lów sanitarnych, łazienkowe instalacje wodno- kanaliza-
cyjne, akcesoria łazienkowe, kabiny prysznicowe, wanny, 
grzejniki do centralnego ogrzewania, bidety, 19 Materiały 
budowlane niemetalowe, betonowe elementy budowla-
ne, drewno budowlane, deski, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 
szkło budowlane, zaprawy budowlane, beton, betonowe 
elementy budowlane, cegły, cement, tynk, zaprawy bu-
dowlane, niemetalowe elementy budowlane w postaci 
płyt, gips, kątowniki niemetalowe, klinkier, płytki ścienne 
niemetalowe dla budownictwa, rury niemetalowe, fugi, 
37 Budownictwo.

(210) 535553 (220) 2021 10 21
(731) ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niedziela TYGODNIK KATOLICKI OD 1926 +REGINA 

POLONIAE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.03.04, 02.07.09
(510), (511) 16 Czasopisma.

(210) 535607 (220) 2021 10 22
(731) DANIELSKI JAROSŁAW, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) EP EUROPŁOT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bra-
my, słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, 
ceowniki, podmurówki i łączniki betonowe, 35 Usługi pro-
wadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni następujących 
towarów: panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bramy, 
słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, ce-
owniki, podmurówki i łączniki betonowe.

(210) 535608 (220) 2021 10 21
(731) EXECUTIVE EDUCATION CENTER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEEN HEDVIG ACADEMY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05, 24.01.03, 05.05.02
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe, nauczanie, organizacja 
szkoleń.

(210) 535733 (220) 2021 10 26
(731) ZABEL JACEK, PRZEKORACKA-KRAWCZYK ANNA 

OPTOPLUS OPTYK SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTO+ OPTYK

(531) 16.03.13, 16.03.19, 24.17.05, 24.17.07, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Okulary, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwsłoneczne, Oprawki 
do okularów, Pryzmaty [optyka], Soczewki do okularów, So-
czewki korekcyjne [optyka], Soczewki optyczne, Szkła kontak-
towe, Sznurki do okularów, Pojemniczki na szkła kontaktowe.
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(210) 535739 (220) 2021 10 27
(731) MŁYNARCZYK JUDYTA JM COMPANY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) OSADA CHEŁM
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi w za-
kresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie 
kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, 
Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie wynaj-
mu pokojów, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwate-
rowania, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie.

(210) 535764 (220) 2021 10 27
(731) FUNDACJA KATALYST EDUCATION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K E KATALYST EDUCATION

(531) 27.05.01, 29.01.13, 20.07.02, 26.04.18
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Wydawnictwa prasowe i na-
ukowe, Książki, Skrypty, Podręczniki, Słowniki, Informatory, 
Gazety, Czasopisma, Pomoce naukowe i dydaktyczne na no-
śnikach papierowych, Materiały informacyjne, szkoleniowe, 
dydaktyczne i instruktażowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej towarów takich jak: wydawnictwa, wydawnictwa 
prasowe i naukowe, książki, skrypty, podręczniki, słowniki, 
informatory, gazety, czasopisma, pomoce naukowe i dydak-
tyczne na nośnikach papierowych, materiały informacyjne, 
szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie towarów takich jak: 
wydawnictwa, wydawnictwa prasowe i naukowe, książki, 
skrypty, podręczniki, słowniki, informatory, gazety, czasopi-
sma, pomoce naukowe i dydaktyczne na nośnikach papie-
rowych, materiały informacyjne, szkoleniowe, dydaktyczne 
i instruktażowe, Badania opinii publicznej, Analizy i badania 
rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Do-
radztwo i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Administrowanie 
działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospo-
darczej, Marketing, Public relations, Reklama, Reklama bill-
boardowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych online, 
Wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc na reklamę, 
Tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, Uaktualnianie 
materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne, praso-
we radiowe, telewizyjne, Rozpowszechnienie materiałów re-
klamowych, Wynajem bilbordów, Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, Usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i promocja), Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Sortowanie danych w bazach komputerowych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu, 
Usługi sekretarskie, Organizacja pokazów, wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, 41 Prowadzenie 
działalności edukacyjnej, Organizowanie i prowadzenie kur-
sów edukacyjnych, Usługi doradztwa zawodowego w zakre-
sie edukacji lub kształcenia, Edukacja, Informacja o edukacji, 
Edukacja w szkołach i wyższych uczelniach, Nauczanie, Na-
uczanie zdalne, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Organizowanie, obsługa i prowadzenie: konfe-

rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, wykła-
dów, Zapewnianie szkoleń online, Organizacja i prowadzenie 
szkoleń, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowa-
nie i prowadzenie kursów szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów szkoleniowych, Usługi organizo-
wania zwiedzania muzeów lub wystaw, Organizacja wystaw 
związanych z kulturą lub edukacją, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Usługi studia filmowego i studia nagrań, Na-
grywanie filmów video, Produkcja filmów edukacyjnych, 
Montaż video, Produkcja filmów, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja przedstawień teatral-
nych, Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów innych niż rekla-
mowe, Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, 
Studia filmowe, Fotoreportaże, Nauczanie koresponden-
cyjne, Usługi wykonywania obrazów cyfrowych, Publikacje 
multimedialne, Organizowanie i prowadzenie pracowni spe-
cjalistycznych, Usługi kształcenia praktycznego, Nauczanie 
w przedszkolach i szkołach, Informacyjny serwis internetowy 
dla nauki przedmiotów, Przygotowywanie materiałów edu-
kacyjnych i pomocniczych, Publikacje elektroniczne online 
książek i periodyków, Radiowe programy rozrywkowe, Re-
alizacja spektakli, Usługi reporterskie, Wystawianie spektakli 
na żywo, Sporządzanie napisów, Sprawdziany edukacyjne, 
Prowadzenie szkół w Internecie.

(210) 535816 (220) 2021 10 27
(731) CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nowe Epifanie
(510), (511) 9 Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania 
dźwiękowe, Nagrania muzyczne, Nagrania cyfrowe, Na-
grania multimedialne, Muzyczne nagrania wideo, Płyty 
[nagrania dźwiękowe], Muzyczne nagrania dźwiękowe, 
Pobieralne nagrania dźwięków, Nagrania wideo z filma-
mi, Nagrania wideo do pobrania, Nagrania wideo z mu-
zyką, Nagrania muzyczne w formie dysków, Nagrania 
muzyczne w postaci płyt, Muzyczne nagrania dźwięko-
we do pobrania, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, 
Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Usługi roz-
rywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wi-
deo, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, Plakaty reklamowe, Afisze, plakaty, Plakaty 
z papieru, Broszury, Fotografie, Grafiki, Katalogi, Katalogi 
kartkowe, Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, 
Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Katalogi, Drukowa-
ne foldery informacyjne, Książki edukacyjne, Czasopisma 
o tematyce ogólnej, Gazety, 41 Konferencje (organizowa-
nie i prowadzenie), Seminaria, Sympozja związane z roz-
rywką, Sympozja związane z edukacją, Organizacja rezer-
wacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, 
Organizowanie festiwali, Usługi festiwali muzycznych, 
Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych), Organizowanie 
festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwa-
li w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w ce-
lach rekreacyjnych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia kulturalne, Przedstawienie teatralne 
(produkcja), Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na spektakle teatralne, Koncerty muzyczne, Koncerty mu-
zyczne na żywo, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne, Pisanie scenariuszy, Pisanie 
scenariuszy do użytku teatralnego, Montaż lub nagrywa-
nie dźwięku i obrazu, Nagrywanie muzyki, Nagrywanie 
i produkcja nagrań dźwiękowych, Montaż lub nagrywanie 
dźwięku i obrazu.
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(210) 535839 (220) 2021 10 29
(731) WYSZKOWSKI DANIEL, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASC AUTOMATIC SYSTEM CONTROL

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Sterowniki elektryczne, Sterowniki elektro-
niczne, Sterowniki procesów [elektryczne], Sterowniki auto-
matyki przemysłowej, Zdalne sterowniki zaworów automa-
tycznych, Elektryczne sterowniki zaworów automatycznych, 
Elektroniczne sterowniki zaworów automatycznych, Sterow-
niki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządze-
nia, Bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowa-
nia i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub 
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, 
Sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych 
umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom 
elektronicznym komunikację między sobą, Sterowniki pro-
gramowalne, Podzespoły elektrotechniczne, Elektryczne 
obwody sterownicze, Elektryczne skrzynki sterownicze, 
Obwody sterownicze, Elektroniczne obwody sterownicze, 
Moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], Szafy rozdzielcze 
[elektryczność], Szafy na wyłączniki elektryczne, Szafki przy-
stosowane do urządzeń elektrycznych, Skrzynki zasilające, 
Oprogramowanie elektromechaniczne, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie przemysłowe, systemy prze-
mysłowe, Podzespoły do automatyki przemysłowej, Podze-
społy do energetyki, 42 Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo projektowe, 
Badania dotyczące projektowania, Doradztwo w zakresie 
projektów technologicznych, Doradztwo w zakresie projek-
towania konstrukcyjnego, Projektowanie urządzeń i sprzętu 
diagnostycznego, Projektowanie i opracowywanie apara-
tury diagnostycznej, Usługi technologiczne i projektowanie 
w tym zakresie, Projektowaniem systemów przemysłowych, 
Programowanie sterowników.

(210) 536042 (220) 2021 11 04
(731) RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Osłony na twarz, Osłony na twarz z wymu-
szonym przepływem powietrza, Osłony ochronne na twarz, 
Osłony ochronne na twarz z wymuszonym przepływem po-
wietrza, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników z wymuszonym przepły-
wem powietrza, Ochronne osłony na twarz dla spawaczy, 
Ochronne osłony na twarz dla spawaczy z wymuszonym 
przepływem powietrza, Osłony na twarz, inne niż do celów 
medycznych, Osłony na twarz, inne niż do celów medycz-
nych z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony oczu, 

Osłony głowy, Maski twarzowe chroniące przed wypadka-
mi, napromieniowaniem i ogniem, Maski twarzowe chro-
niące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem 
z wymuszonym przepływem powietrza, Maski ochronne, 
Maski ochronne z wymuszonym przepływem powietrza, 
Maski przeciwpyłowe, Maski przeciwpyłowe z wymuszonym 
przepływem powietrza, Maski do oddychania, Maski do od-
dychania z wymuszonym przepływem powietrza, Maski 
ochronne na oczy, Maski do spawania, Maski do spawania 
z wymuszonym przepływem powietrza, Maski ochronne 
przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowe-
go, Przyłbice do spawania, Przyłbice do spawania z wymu-
szonym przepływem powietrza.

(210) 536135 (220) 2021 11 05
(731) SZMYTKE KATARZYNA 4 LADIES, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4LADIES

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa legginsy sportowe, skar-
petki, podkoszulki sportowe, odzież sportowa, komplety 
sportowe, bluzy, czapki, szorty, staniki/topy sportowe, blu-
zy z kapturem/bez, kurtki sportowe, artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, spodnie treningowe, szaliki, rękawiczki, 
rękawiczki sportowe, stroje plażowe, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej/ hurtowej prowadzone stacjonarnie oraz za pośred-
nictwem internetu, mediów społecznościowych, telefonu, 
jak również w formie sprzedaży wysyłkowej,  odzieży spor-
towej, akcesoriów sportowych,  mat ćwiczeniowych, toreb 
sportowych, plecaków,  shakerów oraz biżuterii.

(210) 536183 (220) 2021 11 05
(731) KNAPIK SEBASTIAN, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONACO GARAGE

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Aplikacja folii na karoserie, Auto detailing, 
Czyszczenie samochodów, Instalacje wnętrz samochodo-
wych na zamówienie, Kompleksowe czyszczenie samo-
chodów, Kosmetyka samochodowa, Malowanie ozdobnych 
pasków na samochodach, Malowanie samochodów, Montaż 
folii przyciemniających w oknach samochodowych i budyn-
kach, Mycie pojazdów mechanicznych, Nakładanie folii za-
bezpieczających na szyby, Naprawa i wykańczanie karoserii 
samochodowej dla osób trzecich, Naprawa, konserwacja, 
tankowanie i ładowanie pojazdów, Odświeżanie lakieru sa-
mochodu, Polerowanie samochodów, Usługi w zakresie apli-
kacji farby antykorozyjnej do podwozia samochodu, Usługi 
w zakresie odnawiania samochodów, Usługi zabezpieczania 
pojazdów przed korozją, Zmiana koloru auta za pomocą foli.
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(210) 536287 (220) 2021 11 10
(731) PIERRE RENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBICZ GARDENS POMERANIAN NATURE

(531) 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do ciała, świece do masażu dla ce-
lów kosmetycznych, 4 Świece.

(210) 536312 (220) 2021 11 10
(731) KAWA ANETA COFFEE PACK, Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) milanowskie Letnisko smacznie z natury

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi związane z rozrywką, zabawą i rekre-
acją, Planowanie i organizowanie imprez okolicznościo-
wych i przyjęć, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i prowadzenie balów, Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi po-
kazów filmowych, Wystawianie spektakli na żywo, Usługi 
prezenterów muzyki, Organizowanie i prowadzenie spo-
tkań w dziedzinie rozrywki i edukacji, 43 Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Usługi restauracyj-
ne, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Bary, Bary 
przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze 
dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie cate-
ringu obejmującego żywność i napoje, Usługi cateringo-
we w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie 
gotowania posiłków, Doradztwo kulinarne, Wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń stołowych.

(210) 536322 (220) 2021 11 10
(731) ROMANOW MACIEJ LA VERNA, Jasło
(554) (znak przestrzenny)

(540) MIÓD La Verna ORGANIC Nie wymiodzisz nic 
lepszego!

(531) 05.03.13, 05.07.21, 26.01.02, 09.01.10, 26.04.02, 19.03.01, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 30 Miód, Miód z owocami, Miód z przyprawami, 
Miód z warzywami, Miód z kawą, Miód z kakao, Miód z czeko-
ladą, Miód z orzechami, Miód z ziołami, Miód z ciastem, Miód 
z piernikiem, Płatki róży w miodzie, Miód z płatkami kwiatów.

(210) 536348 (220) 2021 11 11
(731) NOWAK KRZYSZTOF LOGOMAN, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Medialove
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi han-
dlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym.

(210) 536352 (220) 2021 11 12
(731) ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) FRAZZA
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(210) 536422 (220) 2021 11 15
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOLER

(531) 03.09.15, 05.07.12, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Hard seltzer, niskoalkoholowe napoje seltzerowe.
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(210) 536423 (220) 2021 11 15
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOLER

(531) 02.03.05, 05.07.14, 06.06.25, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Hard seltzer, niskoalkoholowe napoje selt-
zerowe.

(210) 536424 (220) 2021 11 15
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOLER

(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 selt-
zerowe.

(210) 536502 (220) 2021 11 17
(731) FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLCARD GO
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania służące do re-
alizacji płatności, Oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych służące do realizacji płatności, Oprogramo-
wanie do pobrania służące do przetwarzania płatności 
kartą kredytową, kartą debetową, kartą podarunkową oraz 
płatności za pomocą portfela cyfrowego, Oprogramowanie 
do pobrania służące do przeprowadzania analiz danych fi-
nansowych i przedstawiania wyników analiz, 36 Obsługa 
płatności, Analizy danych finansowych, 42 Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] służące do realizacji płatności, Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS] służące do przetwarzania płatności 
kartą kredytową, kartą debetową, kartą podarunkową oraz 
płatności za pomocą portfela cyfrowego, Usługi w zakresie 
monitorowania systemów komputerowych w postaci anali-
zy zagrożeń w celu ochrony danych, Usługi w zakresie moni-
torowania systemów komputerowych w celu zapobiegania 

nieautoryzowanemu dostępowi do informacji cyfrowych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do przeprowa-
dzania analiz danych finansowych i przedstawiania wyników 
analiz.

(210) 536510 (220) 2021 11 17
(731) FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PolCardGo

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania służące do realiza-
cji płatności, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komór-
kowych służące do realizacji płatności, Oprogramowanie do po-
brania służące do przetwarzania płatności kartą kredytową, kartą 
debetową, kartą podarunkową oraz płatności za pomocą port-
fela cyfrowego, Oprogramowanie do pobrania służące do prze-
prowadzania analiz danych finansowych i przedstawiania wyni-
ków analiz, 36 Obsługa płatności, Analizy danych finansowych, 
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do realizacji 
płatności, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do prze-
twarzania płatności kartą kredytową, kartą debetową, kartą po-
darunkową oraz płatności za pomocą portfela cyfrowego, Usługi 
w zakresie monitorowania systemów komputerowych w postaci 
analizy zagrożeń w celu ochrony danych, Usługi w zakresie moni-
torowania systemów komputerowych w celu zapobiegania nie-
autoryzowanemu dostępowi do informacji cyfrowych, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] służące do przeprowadzania analiz 
danych finansowych i przedstawiania wyników analiz.

(210) 536525 (220) 2021 11 15
(731) WIELUŃSKI LEONARD ZENON, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wielpol LAKIERNIA PROSZKOWA

(531) 26.03.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Lakierowanie proszkowe.

(210) 536531 (220) 2021 11 15
(731) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co. KG, Kolonia, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z NATURY W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM
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(531) 05.09.21, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Cukier, syropy i melasa, 31 Karmy i pasze dla 
zwierząt, Pasze dla pszczół, Wysłodki buraczane.

(210) 536563 (220) 2021 11 17
(731) S/O NEMARAM HANSRAJ, Nashik, IN
(540) (znak słowny)
(540) NEETA
(510), (511) 3 Henna, henna w proszku, czarna henna mehn-
di, koloranty i farby do włosów, detergenty, środki wybie-
lające i inne środki do prania, kosmetyki i środki toaletowe, 
preparaty czyszczące, środki czyszczące, kosmetyki, środki 
do polerowania, preparaty do depilacji,  preparaty szorujące 
i ścierne,  wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, preparaty 
do pielęgnacji skóry, kremy, płyny do kąpieli, płyny pielęgna-
cyjne, balsamy, inne niż do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, mydła, szampony, olejki 
do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, olejki do kąpie-
li inne niż lecznicze, Dezodoranty i antyperspiranty do użyt-
ku osobistego, Środki do czyszczenia zębów, henna mehndi 
i henna mehndi w formie stożka, preparaty do czyszczenia 
rąk, preparaty do oczyszczania twarzy, preparaty do pielę-
gnacji włosów i odżywki do włosów,  koloranty do włosów 
na bazie amoniaku.

(210) 536590 (220) 2021 11 18
(731) WODOK RAFAŁ, Rudy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXODUS

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 
26.13.25, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.04, 
26.01.06, 26.01.07, 26.01.16

(510), (511) 35 Usługi zarządzania społecznością online, 
41 Rozrywka interaktywna online, 45 Usługi serwisów spo-
łecznościowych online.

(210) 536640 (220) 2021 11 19
(731) SMARTLUNCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  People Innovation

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 26.13.25, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.06

(510), (511) 35 Organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy pro-
mocyjne, Administrowanie działalnością handlową w zakre-
sie programów akcji pracowniczych, Promowanie sprzedaży 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im-
prez promocyjnych, 41 Administrowanie [organizacja] kon-
kursami, Konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], 
Konferencje (organizowanie i prowadzenie -).

(210) 536710 (220) 2021 11 22
(731) 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA FIT CAKE BEZCUKROWI

(531) 02.09.01, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Organizacja zbiórek charytatywnych, Orga-
nizacja zbiórek pieniężnych, Crowdfunding, Organizowanie 
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele chary-
tatywne, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Or-
ganizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie zbierania funduszy, 
Organizowanie zbiórek finansowych, Udzielanie informacji 
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, 
Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzie-
ci potrzebujących, Usługi zbierania funduszy na cele dobro-
czynne, Zbieranie funduszy, Zbiórki funduszy na cele chary-
tatywne, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Oferowanie 
dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony 
środowiska i zdrowia, Gromadzenie funduszy na cele cha-
rytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Inwestowanie 
funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek, Organi-
zowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich].

(210) 536717 (220) 2021 11 22
(731) JEŻEWSKA ELŻBIETA, JEŻEWSKI ANDRZEJ  

PROMET-PLAST SPÓŁKA CYWILNA, Gaj Oławski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AHE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 4 Paliwa alternatywne na bazie energii odna-
wialnej oraz produktów naturalnych, 7 Instalacje wiatrowe 
do wywarzania energii elektrycznej, turbiny wiatrowe, Gene-
ratory energii elektrycznej napędzane energią wiatru, Pom-
py wiatrowe, Wiatraki, Generatory wytwarzające energię 
elektryczną z energii słonecznej, Generatory elektryczności, 
Maszyny rolnicze, Silniki hydrauliczne, lotnicze, na sprężone 
powietrze, Silniki parowe, Turbiny hydrauliczne, Turbosprę-
żarki, Wentylatory, Wymienniki ciepła, Maszyny i obrabiarki, 
części zamienne do maszyn, narzędzia ręczne o napędzie 
innym niż ręczny, podnośniki, wszystkie ww. towary zawar-
te w tej klasie, 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Moduły fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Akumu-
latory energii fotowoltaicznej, Baterie słoneczne, Aparatu-
ra i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regu-
lacji energii elektrycznej, Elektryczne urządzenia kontrolno 
- sterujące i pomiarowe, Instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, Interaktywne termi-
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nale z ekranami dotykowymi, Platformy oprogramowania 
komputerowego, nagrane lub do pobrania, Przemienniki, 
Inwentory, Urządzenia do zdalnego sterowania i do prze-
twarzania danych, Baterie, kolektory słoneczne, moduły sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, wszystkie ww. 
towary zawarte w tej klasie, 11 Kolektory słoneczne i moduły 
słoneczne do wytwarzania ciepła, wymienniki ciepła, insta-
lacje do produkcji energii odnawialnej, wszystkie ww. towary 
zawarte w tej klasie, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania 
systemów zarządzania jakością, Rozwój systemów zarządza-
nia sprzedaż gazu, paliw, energii, energii odnawialnej, usługi 
marketingowe w zakresie generowania energii odnawialnej, 
usługi reklamowe, Usługi w zakresie promowania energii 
odnawialnych dla rozwoju lokalnego, 37 Budowa elektrow-
ni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Budowa 
elektrowni wiatrowych, Naprawa i konserwacja elektrowni 
wiatrowych, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii, Instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji energii 
słonecznej, Naprawa,  konserwacja i instalowanie maszyn 
i urządzeń, Budowa elektrowni z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii, budowa elektrowni wiatrowych, kon-
struowanie, instalowanie, konserwacja i naprawa elektrowni 
wiatrowych i urządzeń oraz instalacji do produkowania ener-
gii odnawialnej, montaż elektrowni z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii, montaż elektrowni wiatrowych, 
usługi w zakresie obsługi urządzeń do wytwarzania energii 
odnawialnej, 39 Dostarczanie energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, Usługi doradztwa związane z dystrybucją 
energii elektrycznej, Dystrybucja energii elektrycznej, dys-
trybucja wody, magazynowanie i dystrybucja energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych, 40 Wytwarzanie energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych, Wytwarzanie energii elek-
trycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Usługi doradcze związane z wytwarza-
niem energii elektrycznej, Oczyszczanie powietrza, Obróbka 
materiałowa, zwłaszcza rozdrabnianie, upłynnianie i nagrze-
wanie substancji organicznych, oraz odsiarczanie, czyszcze-
nie i suszenie biogazu, produkcja energii, produkcja energii 
odnawialnej, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
badawczo-rozwojowe w zakresie odnawialnych źródeł ener-
gii, Usługi projektowania technicznego, Prowadzenie badań 
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wyko-
rzystywaniem naturalnych źródeł energii, Udzielanie infor-
macji związanych z badaniami i opracowaniami projektów 
technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych 
źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów 
energii słonecznej i wiatrowej, Audyt energetyczny, Doradz-
two techniczne, Doradztwo w zakresie oszczędzania energii, 
Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania 
energii, Analizy technologiczne związane z zapotrzebowa-
niem na energię i prąd osób trzecich, badania i analizy in-
żynieryjno–techniczne dotyczące upraw rolnych, środków 
ochrony roślin, Badania, ekspertyzy i doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie 
energetyki, rozwoju energetyki, odnawialnych źródeł ener-
gii, rozwoju odnawialnych źródeł energii, paliw alternatyw-
nych, rozwoju paliw alternatywnych, 44 Usługi w zakresie 
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo 
w zakresie upraw i nawozów sztucznych, Rozsiewanie z po-
wietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów 
chemicznych stosowanych w rolnictwie.

(210) 537006 (220) 2021 11 28
(731) TD ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Badania w zakresie działalności gospodar-
czej i usługi doradcze, Biznesowe usługi doradcze i kon-
sultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, 
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Usługi doradcze w za-
kresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsię-
biorstwami, Usługi konsultacyjne w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą, 37 Doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], 
Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Nadzór 
budowlany, Nadzór budowlany na miejscu, Nadzór nad 
budowaniem konstrukcji, Nadzór nad robotami budow-
lanymi, Nadzorowanie konstruowania budynków, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowla-
nych, Nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii 
wodno-lądowej, Nadzór nad remontami budynków, Usłu-
gi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczą-
cych nieruchomości, 42 Usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne 
i w zakresie architektury, Usługi inżynieryjne w zakresie 
analizy konstrukcji, Usługi inżynieryjne w zakresie projek-
towania konstrukcji, Usługi w zakresie badań i opracowy-
wania w obszarze inżynierii, Usługi rysowania w zakresie 
inżynierii wodno-lądowej, Doradztwo techniczne związa-
ne z projektowaniem, Projektowanie konstrukcyjne, Oce-
ny techniczne związane z projektowaniem, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Projektowanie analiz wyko-
nalności w zakresie projektów, Projektowanie architekto-
niczne, Projektowanie architektoniczne w zakresie plano-
wania miasta, Projektowanie budowlane, Projektowanie 
budynków, Projektowanie budynków przemysłowych, 
Projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad 
w konstrukcjach, Projektowanie i opracowywanie sieci, 
Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarza-
nia energii regeneracyjnej, Projektowanie i opracowywa-
nie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowa-
nie techniczne sieci telekomunikacyjnych, Projektowa-
nie i planowanie techniczne elektrowni, Projektowanie 
naukowe i technologiczne, Projektowanie pomiarów 
geodezyjnych, Projektowanie pomiarów geologicznych, 
Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie 
systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie technicz-
ne, Projektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie 
układu siatek słupów, Projektowanie urbanistyczne, Usługi 
doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi 
technologiczne i projektowanie w tym zakresie.
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(210) 537071 (220) 2021 11 25
(731) EPILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) Epilex
(510), (511) 5 Suplementy diety, 35 Reklama, marketing 
ukierunkowany.

(210) 537073 (220) 2021 11 25
(731) EPILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Epilex CBD

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety, 35 Reklama, marketing 
ukierunkowany.

(210) 537165 (220) 2021 12 01
(731) NATUBAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) (znak słowny)
(540) PRIMABIOTIC
(510), (511) 3 Nielecznicze produkty toaletowe, Oczyszczają-
ce płatki kosmetyczne nasączone kosmetykami, Żelowe płatki 
pod oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, Preparaty kosmetyczne do mycia ciała, Hydrolaty do ce-
lów kosmetycznych, Woda kwiatowa do celów kosmetycz-
nych, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Pre-
paraty kolagenowe do celów kosmetycznych, Olejki esencjo-
nalne, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki z pestek roślin 
do celów kosmetycznych, Olejki roślinne do celów kosmetycz-
nych, Perfumy, Perfumy na bazie składników naturalnych, Pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Pre-
paraty do mycia zębów, Pasta do zębów, Płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, Produkty do odświeżania oddechu 
w sprayu, 5 Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, 
Dietetyczna żywność do celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne, Suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, 
Witaminowe suplementy diety, Preparaty witaminowe, Wita-
miny, Suplementy probiotyczne, Probiotyczne preparaty 
do użytku medycznego, Suplementy diety z siary, Przetworzo-
na siara do celów leczniczych lub terapeutycznych, Suple-
menty diety z omułka zielonowargowego, Przetworzony 
omułek zielonowargowy do celów leczniczych lub terapeu-
tycznych, Pyłek pszczeli do użytku jako suplement diety, Prze-
tworzony pyłek pszczeli do celów leczniczych lub terapeu-
tycznych, Suplementy diety z propolisu, Propolis do celów 
leczniczych lub terapeutycznych, Suplementy diety z mleczka 
pszczelego, Mleczko pszczele do celów leczniczych, Suple-
menty diety z siemienia lnianego, Siemię lniane do celów lecz-
niczych lub terapeutycznych, Suplementy diety z łusek babki 
płesznik, Przetworzone łuski babki płesznik do celów leczni-
czych lub terapeutycznych, Kolagen do celów medycznych, 
Suplementy diety na bazie kolagenu, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych z kolagenem, Batony energetyzujące 
jako odżywcze suplement diety, Batony energetyzujące jako 
odżywcze suplement diety z dodatkiem kolagenu, Herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, Naturalne środki lecznicze, 

Olejki lecznicze, Olejki roślinne lecznicze, Ekstrakty ziołowe 
do celów leczniczych, Cukierki do celów leczniczych, Leczni-
cze pastylki do ssania, Białkowe suplementy diety, Koktajle 
białkowe, Sole do celów medycznych, Preparaty lecznicze 
do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye do jamy ustnej do użytku 
medycznego, Napoje wzbogacone odżywczo zawierające 
probiotyki do celów dietetycznych, 29 Nabiał i substytuty na-
biału, Mleko i produkty mleczne, Napoje mleczne z przewagą 
mleka, Napoje na bazie mleka, Koktajle mleczne, Jogurt, Pud-
dingi na bazie mleka, Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje spożywcze, 
Oleje roślinne do celów spożywczych, Galaretki, Przetworzone 
nasiona jadalne, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na ba-
zie orzechów, Przekąski na bazie nasion, Batony na bazie owo-
ców, Batony na bazie owoców z dodatkiem kolagenu, Batony 
na bazie orzechów, Batony na bazie orzechów z dodatkiem 
kolagenu, Batony na bazie nasion, Batony na bazie nasion 
z dodatkiem kolagenu, Batony na bazie owoców i orzechów, 
Batony na bazie owoców i orzechów z dodatkiem kolagenu, 
Batoniki na bazie orzechów i owoców będące zamiennikami 
posiłków, Batoniki na bazie orzechów i owoców będące za-
miennikami posiłków z dodatkiem kolagenu, Suszone owoce, 
Suszone warzywa, Kiszone warzywa, Pasty na bazie orzechów, 
Przetworzone łuski babki płesznik do celów spożywczych, 
Przetworzone siemię lniane do celów spożywczych, Przetwo-
rzona siara do celów spożywczych, Suszony omułek zielono-
wargowy do celów spożywczych, 30 Muesli, Płatki zbożowe 
gotowe do spożycia, Zboża przetworzone, Przetworzone ziar-
na, Produkty zbożowe, Produkty zbożowe składające się 
z otrąb, Batony zbożowe, Batony zbożowe z dodatkiem kola-
genu, Batony energetyzujące na bazie zbóż, Batony energety-
zujące na bazie zbóż z dodatkiem kolagenu, Owsianka, Ciast-
ka, Czekolada, Musy deserowe, Musy czekoladowe, Orzechy 
w czekoladzie, Pasty na bazie czekolady, Puddingi jako desery, 
Puddingi jako desery wzbogacone proteinami, Produkty 
pszczele, Miód, Propolis spożywczy, nie dla celów medycz-
nych, Pyłek pszczeli spożywczy, nie dla celów medycznych, 
Mleczko pszczele spożywcze, nie dla celów medycznych, Her-
bata kombucha, Kawa, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie 
herbaty, Napoje na bazie czekolady, Napoje na bazie kakao, 
Wyroby z kakao, Kakao w proszku, Kakao, Sól, Siemię lniane 
do użytku kulinarnego jako przyprawa, Herbata, Herbaty owo-
cowe, Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, 
32 Woda pitna, Wody aromatyzowane, Napoje bezalkoholo-
we, Koktajle bezalkoholowe, Napoje na bazie owoców, Soki 
owocowe, Napoje owocowe, Owocowe napoje typu smo-
othie, Napoje na bazie warzyw, Soki warzywne, Napoje wa-
rzywne, Warzywne napoje typu smoothie, Soki owocowo-
-warzywne, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napo-
je bezalkoholowe na bazie tibicos, Napoje bezalkoholowe 
mianowicie skoncentrowane napoje na bazie imbiru, Napoje 
bezalkoholowe mianowicie skoncentrowane napoje na bazie 
owoców, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporzą-
dzania napojów, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów, 
mianowicie: nielecznicze produkty toaletowe, oczyszczające 
płatki kosmetyczne nasączone kosmetykami, żelowe płatki 
pod oczy do celów kosmetycznych, kosmetyki, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, preparaty kosmetyczne do mycia ciała, hydrolaty do ce-
lów kosmetycznych, woda kwiatowa do celów kosmetycz-
nych, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, pre-
paraty kolagenowe do celów kosmetycznych, olejki esencjo-
nalne, olejki do celów kosmetycznych, olejki z pestek roślin 
do celów kosmetycznych, olejki roślinne do celów kosmetycz-
nych, perfumy, perfumy na bazie składników naturalnych, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, pre-
paraty do mycia zębów, pasta do zębów, płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, produkty do odświeżania oddechu 
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w sprayu, Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów, mianowicie: 
preparaty dietetyczne do użytku medycznego, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, witaminowe 
suplementy diety, preparaty witaminowe, witaminy, suple-
menty probiotyczne, probiotyczne preparaty do użytku me-
dycznego, suplementy diety z siary, przetworzona siara do ce-
lów leczniczych lub terapeutycznych, suplementy diety 
z omułka zielonowargowego, przetworzony omułek zielono-
wargowy do celów leczniczych lub terapeutycznych, pyłek 
pszczeli do użytku jako suplement diety, przetworzony pyłek 
pszczeli do celów leczniczych lub terapeutycznych, suple-
menty diety z propolisu, propolis do celów leczniczych lub 
terapeutycznych, suplementy diety z mleczka pszczelego, 
mleczko pszczele do celów leczniczych, suplementy diety 
z siemienia lnianego, siemię lniane do celów leczniczych lub 
terapeutycznych, suplementy diety z łusek babki płesznik, 
przetworzone łuski babki płesznik do celów leczniczych lub 
terapeutycznych, kolagen do celów medycznych, suplementy 
diety na bazie kolagenu, dietetyczna żywność do celów me-
dycznych z kolagenem, batony energetyzujące jako odżyw-
cze suplement diety, batony energetyzujące jako odżywcze 
suplement diety z dodatkiem kolagenu, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, naturalne środki lecznicze, olejki leczni-
cze, olejki roślinne lecznicze, ekstrakty ziołowe do celów lecz-
niczych, cukierki do celów leczniczych, lecznicze pastylki 
do ssania, białkowe suplementy diety, koktajle białkowe, sole 
do celów medycznych, preparaty lecznicze do pielęgnacji 
jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, 
napoje wzbogacone odżywczo zawierające probiotyki do ce-
lów dietetycznych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów, 
mianowicie: nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty 
mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie 
mleka, koktajle mleczne, jogurt, puddingi na bazie mleka, ole-
je i tłuszcze jadalne, oleje spożywcze, oleje roślinne do celów 
spożywczych, galaretki, przetworzone nasiona jadalne, prze-
kąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski 
na bazie nasion, batony na bazie owoców, batony na bazie 
owoców z dodatkiem kolagenu, batony na bazie orzechów, 
batony na bazie orzechów z dodatkiem kolagenu, batony 
na bazie nasion, batony na bazie nasion z dodatkiem kolage-
nu, batony na bazie owoców i orzechów, batony na bazie 
owoców i orzechów z dodatkiem kolagenu, batoniki na bazie 
orzechów i owoców będące zamiennikami posiłków, batoniki 
na bazie orzechów i owoców będące zamiennikami posiłków 
z dodatkiem kolagenu, suszone owoce, suszone warzywa, ki-
szone warzywa, pasty na bazie orzechów, przetworzone łuski 
babki płesznik do celów spożywczych, przetworzone siemię 
lniane do celów spożywczych, przetworzona siara do celów 
spożywczych, suszony omułek zielonowargowy do celów 
spożywczych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów, miano-
wicie: muesli, płatki zbożowe gotowe do spożycia, zboża prze-
tworzone, przetworzone ziarna, produkty zbożowe, produkty 
zbożowe składające się z otrąb, batony zbożowe, batony zbo-
żowe z dodatkiem kolagenu, batony energetyzujące na bazie 
zbóż, batony energetyzujące na bazie zbóż z dodatkiem kola-
genu, owsianka, ciastka, czekolada, musy deserowe, musy cze-
koladowe, orzechy w czekoladzie, pasty na bazie czekolady, 
puddingi jako desery, puddingi jako desery wzbogacone pro-
teinami, produkty pszczele, miód, propolis spożywczy nie dla 
celów medycznych, pyłek pszczeli spożywczy nie dla celów 
medycznych, mleczko pszczele spożywcze nie dla celów me-
dycznych, herbaty, herbaty owocowe, herbaty ziołowe inne 
niż do celów leczniczych, herbata kombucha, kawa, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie cze-
kolady, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kakao w prosz-
ku, kakao, sól, siemię lniane do użytku kulinarnego jako przy-

prawa, Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów, mianowicie: 
woda pitna, wody aromatyzowane, napoje bezalkoholowe, 
koktajle bezalkoholowe, napoje na bazie owoców, soki owoco-
we, napoje owocowe, owocowe napoje typu smoothie, napoje 
na bazie warzyw, soki warzywne, napoje warzywne, warzywne 
napoje typu smoothie, soki owocowo-warzywne, napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, napoje bezalkoholowe na bazie 
tibicos, napoje bezalkoholowe mianowicie skoncentrowane 
napoje na bazie imbiru, napoje bezalkoholowe mianowicie 
skoncentrowane napoje na bazie owoców, syropy i inne prepa-
raty bezalkoholowe do sporządzania napojów.

(210) 537272 (220) 2021 12 01
(731) 4GROWTH VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROWTH VENTURE CAPITAL

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.03.11, 24.13.01, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 36 Inwestycje kapitałowe, Usługi finansowe, 
Usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa doty-
czące inwestycji kapitałowych, Usługi polegające na zna-
lezieniu kapitału wysokiego ryzyka, Usługi w zakresie do-
starczania kapitału wysokiego ryzyka, Usługi pozyskiwania 
finansowania dla przedsiębiorców, Usługi pośrednictwa 
pomiędzy podmiotami poszukującymi finansowania a in-
westorami, Usługi zarządzania funduszami inwestycyjno-
-kapitałowymi, Usługi inwestowania funduszy kapitało-
wych, Usługi doradztwa dotyczące inwestycji finansowych, 
Usługi inwestycyjne, Usługi analizy w zakresie inwestycji, 
Usługi inwestowania w zakresie funduszy krajowych i mię-
dzynarodowych, Usługi zarządzania funduszami inwesty-
cyjnymi oraz portfelem inwestycyjnym, Usługi monitoro-
wania funduszy inwestycyjnych.

(210) 537303 (220) 2021 12 03
(731) POLAK AGATA FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA 

AGBUD, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGBUD

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Nad-
zór budowlany, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem 
maszyn budowlanych, Wynajem maszyn, narzędzi i urzą-
dzeń do użytku w budowie budynków, Wynajem sprzętu 
budowlanego.

(210) 537314 (220) 2021 12 04
(731) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 5

(531) 26.04.04, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.14
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria 
do pojazdów.

(210) 537315 (220) 2021 12 04
(731) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3

(531) 26.04.04, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.14
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria 
do pojazdów.

(210) 537351 (220) 2021 12 06
(731) ŚWIATŁOŃ RAFAŁ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLOKE

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ło-
dziami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łodziami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z silnikami do łodzi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z silnikami do łodzi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sterami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sterami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z podnośnikami do łodzi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z podnośnikami do łodzi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami kon-
strukcyjnymi do łodzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z częściami konstrukcyjnymi do łodzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z żaglami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z żaglami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przykryciami do łodzi, niedopasowanymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przykryciami do łodzi, 
niedopasowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyczepami do holowania łodzi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyczepami do holowania łodzi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze światłami po-
zycyjnymi do łodzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze światłami pozycyjnymi do łodzi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z pontonami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z pontonami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą 
wędkarską, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
wędkarską, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami i sprzętem wędkarskim, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami i sprzętem wędkarskim, 37 Prze-
kształcanie pomieszczeń sklepowych, 42 Projektowanie 
wystroju wnętrz sklepów.

(210) 537355 (220) 2021 12 06
(731) NOWAKOWSKÁ JIŘINA TAP & JAZZ DANCE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TAP DANCE POLSKA

(531) 09.09.15, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne z zakresu teatru, chore-
ografii i tańca, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Produkcja, organizowanie i wystawianie przedstawień 
i widowisk tanecznych, muzycznych i teatralnych, Prezen-
tacja pokazów tanecznych, Imprezy taneczne, Organizo-
wanie pokazów tanecznych, Rozrywka w postaci wystę-
pów tanecznych, Nauczanie w zakresie tańca, choreografii 
tanecznych, teatru, Kształcenie w zakresie teatru i tańca, 
Prowadzenie kursów aktorskich, tanecznych i choreogra-
ficznych, Usługi rozrywkowe, Usługi organizacji rozrywki, Or-
ganizowanie produkcji teatralnych i tanecznych, Udzielanie 
lekcji tańca, Szkoły tańca, Produkcja pokazów rozrywkowych 
obejmujących występy tancerzy, Organizacja i prezentacja 
przedstawień na żywo, Organizowanie konkursów arty-
stycznych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
Instruktaż w zakresie gimnastyki, Prowadzenie zajęć fitness, 
Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Zaję-
cia sportowe i rekreacyjne, Muzyczne widowiska sceniczne 
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, 
Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie, pro-
dukcja i wystawianie spektakli teatralnych, Produkcja spekta-
kli scenicznych, Usługi występów grup teatralnych i tanecz-
nych na żywo, Organizowanie obozów sportowych i arty-
stycznych, Usługi organizowania konkursów rozrywkowych, 
Organizowanie i prowadzenie balów, Usługi dotyczące kom-
pozycji muzycznych, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Usługi trenerskie.

(210) 537357 (220) 2021 12 06
(731) LAPIAZZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej odzieży.

(210) 537363 (220) 2021 12 07
(731) CENTRUM DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernichów

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) New VENTUS

(531) 07.01.24, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Odporne na wilgoć membrany z materiałów 
z tworzyw sztucznych, Membrany do pokryć dachowych, 
Membrany dachowe z PCV, Bitumowe membrany uszczel-
niające, Bitumiczne produkty w postaci membran do za-
bezpieczania przed wodą, Produkty bitumiczne w postaci 
membran do zabezpieczania przed wilgocią, Niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.

(210) 537364 (220) 2021 12 07
(731) HORODEJCZUK OLGIERD, Ustrzyki Dolne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYGGE

(531) 05.01.16, 06.01.02, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 537367 (220) 2021 12 07
(731) PIOTROWSKI ALEKSANDER, Sokolniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alpimo

(531) 26.15.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: pia-
sku, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: piasku, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie: soli do celów przemysło-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: soli do celów 
przemysłowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: soli 
kamiennej [do odladzania], Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie: soli kamiennej [do odladzania], Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie: ciekłej soli do odladzania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie: ciekłej soli do odladzania, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie: substancji do odladzania, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie: substancji do odladzania.

(210) 537385 (220) 2021 12 07
(731) TRADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.15, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli 
do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Woda 
morska do kąpieli leczniczych, Woda morska do celów lecz-
niczych.

(210) 537393 (220) 2021 12 07
(731) OLX Global B.V., Amsterdam, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szczęśliwy Dom

(531) 02.09.01, 26.04.01, 26.04.14, 27.05.01
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów reklamowych, 
Ogłoszenia reklamowe za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Rozpowszechnianie reklam, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Obsługa rynków online w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi 
podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej online dla osób trzecich, Ogłoszenia 
drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej online w za-
kresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi informacyjne 
dotyczące wyżej wymienionych usług, Zarządzanie bazami 
danych dostępnymi przez Internet, Gromadzenie danych 
w celu umieszczania ich w komputerowych bazach danych, 
Sortowanie danych w komputerowych bazach danych, 
Prowadzenie agencji handlowych zajmujących się obro-
tem mieniem osobistym, 36 Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Udostępnianie komputerowych baz danych 
nieruchomości online i baz danych online do przeszukiwa-
nia zawierających ogłoszenia drobne, anonse i ogłoszenia 
o domach i mieszkaniach, apartamentach, kondominiach, 
domach miejskich, nieruchomościach, nieruchomościach 
komercyjnych i lokalach na wynajem.

(210) 537399 (220) 2021 12 07
(731) OLX Global B.V., Amsterdam, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agent Pro

(531) 01.01.01, 01.01.02, 26.04.01, 26.04.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów reklamowych, 
Ogłoszenia reklamowe za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Rozpowszechnianie reklam, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Obsługa rynków online w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi 
podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej online dla osób trzecich, Ogłoszenia 
drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej online w za-
kresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi informacyjne 
dotyczące wyżej wymienionych usług, Zarządzanie bazami 
danych dostępnymi przez internet, Gromadzenie danych 
w celu umieszczania ich w komputerowych bazach danych, 
Sortowanie danych w komputerowych bazach danych, 
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Prowadzenie agencji handlowych zajmujących się obro-
tem mieniem osobistym, 36 Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Udostępnianie komputerowych baz danych 
nieruchomości online i baz danych online do przeszukiwa-
nia zawierających ogłoszenia drobne, anonse i ogłoszenia 
o domach i mieszkaniach, apartamentach, kondominiach, 
domach miejskich, nieruchomościach, nieruchomościach 
komercyjnych i lokalach na wynajem.

(210) 537402 (220) 2021 12 07
(731) OLX Global B.V., Amsterdam, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lider Nieruchomości

(531) 01.01.01, 01.01.02, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów reklamowych, 
Ogłoszenia reklamowe za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Rozpowszechnianie reklam, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Obsługa rynków online w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi 
podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej online dla osób trzecich, Ogłoszenia 
drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej online w za-
kresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi informacyjne 
dotyczące wyżej wymienionych usług, Zarządzanie bazami 
danych dostępnymi przez internet, Gromadzenie danych 
w celu umieszczania ich w komputerowych bazach danych, 
Sortowanie danych w komputerowych bazach danych, 
Prowadzenie agencji handlowych zajmujących się obro-
tem mieniem osobistym, 36 Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Udostępnianie komputerowych baz danych 
nieruchomości online i baz danych online do przeszukiwa-
nia zawierających ogłoszenia drobne, anonse i ogłoszenia 
o domach i mieszkaniach, apartamentach, kondominiach, 
domach miejskich, nieruchomościach, nieruchomościach 
komercyjnych i lokalach na wynajem, 41 Usługi edukacyj-
ne i rozrywkowe, mianowicie organizowanie i prowadzenie 
imprez, seminariów, konferencji, warsztatów i konkursów 
w dziedzinie nieruchomości, Zapewnianie edukacji i szkoleń 
w zakresie nieruchomości.

(210) 537404 (220) 2021 12 07
(731) META SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOUR The future is OURS.

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.02
(510), (511) 29 Bakłażany przetworzone, Befsztyk z siekanej 
wołowiny (hamburger), Bekon, Biały ser, Bita śmietana, Bób, 
Boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], Borówki, przetwo-
rzone, Brokuły, Buliony, Burgery, Caponata [duszone warzy-
wa], Chile relleno, Chili con carne (chili z mięsem), Chili con 
queso, Chipsy na bazie warzyw, Chowder (zupa rybna), Ciasto 

z krabem, Ciecierzyca, przetworzona, Cielęcina, Confity 
z kaczki, Cytryny, przetworzone, Czarne porzeczki, przetwo-
rzone, Czarny kawior, Czereśnie, przetworzone, Czerwona 
słodka papryka, przetworzona, Części indyka, Dal (indyjskie 
danie z roślin strączkowych), Danie gotowe, składające się 
głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggu-
kjang-jjigae], Danie gotowe, w skład którego wchodzi przede 
wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fer-
mentowany sos sojowy [sogalbi], Danie gotowe, w skład któ-
rego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doen-
jang-jjigae], Danie gotowe, w skład którego wchodzi przede 
wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], Danie gotowe, 
w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane 
warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], Danie gotowe, 
w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażone 
na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowa-
nych ostrych papryczek [dak-galbi], Deser z owocami i kre-
mem [fool], Desery jogurtowe, Desery owocowe, Desery 
mleczne, Dipy, Dolma [faszerowane warzywa], Drób, Dynio-
wate [rośliny, konserwowane], Dżemy, Dziczyzna, Ekstrakty 
do zup, Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z owo-
ców morza, Ekstrakty z ryb, Fasola, Fasola pieczona w sosie 
pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kon-
gjaban], Fasola z chili, Filety rybne, Flaki, Foie gras [pasztet 
sztrasburski], Fondue serowe, Frytki, Galareta, Galaretki, dże-
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Galbi [danie z gril-
lowanego mięsa], Gęś pieczona, Gęsta, tłusta śmietana 
(crème fraîche), Gnocchi na bazie ziemniaków, Golonka, Goto-
wane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [ham-
pen], Gotowane na parze lub opiekane kotleciki z pasty ryb-
nej [kamaboko], Gotowane owoce morza, Gotowane ryby, 
Gotowane trufle, Gotowane ziemniaki, Gotowany indyk, Go-
towe dania składające się głównie z kotletów rybnych, wa-
rzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe dania wa-
rzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, 
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z mięsa, Gotowe posiłki na bazie warzyw dla małych dzie-
ci, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki 
z zamienników owoców morza, Gotowe posiłki zawierające 
[głównie] jajka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, 
Gotowe produkty z warzyw, Gotowy gulasz z curry, Grillowa-
ne filety rybne, Groszek, przetworzony, Grzyby gotowe 
do spożycia, Guacamole [pasta z awokado], Gulasze, Haggis 
[potrawa z podrobów baranich], Hamburgery, Homary, nieży-
we, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus, Ikra rybia 
przetworzona, Indyk pieczony, Jabłka duszone, Jagnięcina 
pieczona, Jaja ptasie i produkty z jaj, Jogurty, Kaczka gotowa-
na, Kałamarnica [przetworzona], Kapusta, przetworzona, Ka-
szanka, Kawior, Kiełbasy, Kimchi z ogórka [oi-sobagi], Kimchi 
z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi], Kiszone warzywa 
[kimchi], Kłącza przetworzone, Klopsiki drobiowe, Knedle 
ziemniaczane, Kompozycje owoców przetworzonych, Kon-
centraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Kon-
centraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Kon-
centraty zup, Konserwy, marynaty, Korzenie przetworzone, 
Kotlety rybne, Kotlety sojowe, Kotlety wieprzowe, Kraby [nie-
żywe], Krążki z cebuli, Krem cytrynowy, Krem na bazie masła, 
Krewetki [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetwo-
rzona, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak smażony, Kurczak 
teriyaki, Langusty, Lukrowane (Owoce -), Małże [nieżywe], 
Marmolada, Marynowana kalarepa, Marynowana ostra papry-
ka, Marynowana rzodkiewka, Masło, Mięsa wędzone, Mięso 
gotowane, Mięso i wędliny, Mieszanki do zup, Mieszanki owo-
ców i orzechów, Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, 
Mortadela, Musy na bazie mięsa, Nabiał i substytuty nabiału, 
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Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadziewane 
roladki z kapusty, Nadziewane ziemniaki, Napoje mleczne, 
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona, przetworzone, 
Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Ole-
je i tłuszcze jadalne, Omlety, Opiekane kotleciki z pasty rybnej 
w kształcie rurek [chikuwa], Orzechy jadalne, Orzechy prze-
tworzone, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce 
glazurowane, Owoce morza [nieżywe], Owoce morza ugoto-
wane w sosie sojowym [tsukudani], Owoce przetworzone, 
Owocowe nadzienia do ciast, Paluszki rybne, Paluszki serowe, 
Panierowane i smażone papryczki jalapeno, Papryka, prze-
tworzona, Parzona zupa z jajek, Pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do sma-
rowania składające się głównie z jajek, Pasty rybne, Pasztet 
mięsny, Pasztet warzywny, Pieczeń wołowa, Pieczony drób, 
Pigwy, przetworzone, Pikantny rosół wołowy [yukgaejang], 
Pikle, Placki smażone, Podroby, Pokrojone sałatki warzywne, 
Pokrojone warzywa, Pomidory, przetworzone, Posiłki goto-
wane składające się głównie z ryb, Potrawy gotowe składają-
ce się głównie z warzyw, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy 
rybne, Produkty serowarskie, Produkty z przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, Produkty z indyka, Produkty z jagnięci-
ny, Produkty z owoców morza, Przecier jabłkowy, Przecier po-
midorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przeką-
ski na bazie mięsa, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski 
na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przetwory do zup 
jarzynowych, Przetworzona kapusta brukselska, Przetworzo-
na trawa cytrynowa, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone produk-
ty mięsne, Przetworzone słodkie ziemniaki, Przetworzony pa-
sternak, Przetworzony ser, Przystawki gotowe do spożycia, 
składające się przede wszystkim z owoców morza, Przystawki 
na bazie warzyw, Pulpety, Purée z grzybów, Purée z warzyw, 
Purée ziemniaczane, Quenelle (pulpety), Raki, nieżywe, Rata-
touille, Rosół [zupa], Rosti [placki ziemniaczane z grubo star-
tych ziemniaków], Ryba z frytkami, Ryby, Sałatka Cezar, Sałatki 
drobiowe, Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatki owocowe, Sa-
łatki podawane na przystawkę, Sałatki warzywne, Ser miękki, 
Ser mieszany, Ser wędzony, Ser pleśniowy, Ser z przyprawami, 
Siekana wołowina peklowana, Skrzydełka kurczaka, Smażone 
kawałki tofu [abura-age], Smażone mięso, Soczewica, Soja, 
przetworzona, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Soki 
owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Steki 
z mięsa, Steki z ryb, Sułtanki, Surimi, Szarpana wieprzowina, 
Szarpana wołowina, Szaszłyki, Szparagi, przetworzone, Szpik 
kostny zwierzęcy jadalny, Szpinak [przetworzony], Szynka, Ta-
jine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], Tapenady (pa-
sty z oliwek, kaparów i oliwy), Tofu, Tzatziki, Ugotowane posił-
ki składające się głównie z kurczaka, Warzywa grillowane, 
Warzywa gotowane, Warzywa marynowane, Warzywa prze-
tworzone, Wątroba, Wędzony łosoś, Wieprzowina, Wieprzo-
wina pieczona, Wołowina gotowa do spożycia, Wołowina 
pokrojona w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bul-
gogi], Wstępnie ugotowana zupa, Wyroby z masła, Wywar, 
bulion, Zapiekanki [żywność], Ziemniaki, przetworzone, Zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, 30 Ananasy w cieście, Angielskie 
muffiny, Babeczki, Babki nasycane syropem, z aromatem ru-
mowym [Savarin], Bagietki, Bagietki z nadzieniem, Bajgle, Ba-
klava, Banany w cieście, Batoniki, Bezy, Biszkopty, Brioszki 
(drożdżowe bułeczki), Brownie [ciastka czekoladowe], Budy-
nie deserowe, Bułeczki, Bułeczki słodkie, Bułki, Burrito, Calzo-
ne [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Cannelloni, Cantucci 
[biszkopty z Prato], Cappuccino, Chalupa [meksykańskie pla-
cuszki], Chałwa, Cheeseburgery, Chimichanga [rodzaj burrito], 
Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Chińskie pie-
rożki Jiaozi [pierogi], Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, 
gotowane), Chipsy [produkty zbożowe], Chleb i bułki, Chow 

mein [dania na bazie makaronu], Chrupiące ciastka z kremem 
(Profiterole), Chrupki serowe, Chrupki zbożowe, Churros [hisz-
pańskie pączki], Chutney [ostry, gęsty sos], Ciasta, Ciasteczka, 
Ciastka, Ciasto biszkoptowe, Ciasto do pieczenia, gotowania 
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Cienkie 
kruche naleśniki (papad), Cienkie kruche placki z przyprawa-
mi [papad], Cienkie naleśniki (popadoms), Cienkie paluszki 
chlebowe, Crème brûlées [przypalony krem], Crème caramel 
[karmelowy deser], Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], 
Cukier, miód, melasa, Cukierki, Czekolada, Czekoladki, Czeko-
ladowa kawa, Czekoladowe fondue, Czekoladowe ozdoby 
do ciast, Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające prali-
ny, Czipsy na bazie zbóż, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, Dania na bazie ryżu, Dashi-tsuyu [japoński bu-
lion rybny], Dekoracje cukiernicze do ciast, Desery czekolado-
we, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, 
owoców i bitej śmietany [parfait], Dodatki smakowe i przypra-
wy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Drób w cie-
ście, Drożdże i zaczyny, Dziczyzna w cieście, Eklerki, Ekstrakty 
przypraw, Esencja kawowa, Esencje do gotowania, Esencje 
herbaciane, Espresso, Fajitas (grillowane mięso podawane 
na pszennej lub kukurydzianej tortilli), Fondant, Gimbap [ko-
reańskie danie z ryżu], Gnocchi na bazie mąki, Gofry, Gorąca 
czekolada, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Gotowane 
na parze ciastka w stylu japońskim (mushi-gashi), Gotowane 
wyroby cukiernicze, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery 
[wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe 
pizze, Gotowe posiłki na bazie makaronu dla małych dzieci, 
Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe po-
trawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Grzan-
ki, Hamburgery gotowane i w bułkach, Herbatniki, Herbaty, 
Jabłka w cieście, Jadalne lody owocowe, Jadalne rzeźby lodo-
we, Jagody pokryte czekoladą, Japońskie biszkopty (kasutera), 
Kakao, Kanapki, Kapary, Kasze, Kawa, Keczup, Kleik ryżowo-dy-
niowy [hobak-juk], Kleik spożywczy na bazie mleka, Kleiste 
kuleczki ryżowe, Kluski gnocchi, Kluski ramen, Knedle, Kon-
centraty warzywne stosowane jako przyprawy, Koperty 
(z ciasta) na pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym won 
ton, Koreański sos sojowy [ganjang], Koreczki, kanapeczki, 
Krakersy, Krem jajeczny custard, Krem marshmallow, Kremy 
bawarskie, Kremy czekoladowe, Kremy budyniowe custard 
[pieczone desery], Krokiety po chińsku, Kruche ciastka (her-
batniki), Kruche ciasto, Kruche rurki (chińska przekąska), Kuku-
rydza przetworzona, Kuskus, Lasagna, Lizaki, Lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lukier, Maca, Magdalenki, 
Majonez, Mąka, Makarony, Marynaty, Mięsne sosy, Mięso 
z warzywami w cieście [pot pie], Mięso zapiekane w cieście, 
Mieszanki ciasta, Mieszanki do lodów, Mieszanki do przyrzą-
dzania chleba, Mieszanki do sporządzania sosów, Mieszanki 
herbat, Mieszanki kawowe, Mieszanki przypraw, Mrożona 
kawa, Mrożone ciasta jogurtowe, Mrożone kremy budyniowe, 
Mrożone napoje [frappe], Muesli, Musy, Muszelki z ciasta, 
Muszle taco, Musztarda, Nachos, Nadzienia na bazie czekola-
dy, Nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, 
Nadziewane kanapki, Nadziewany chleb, Nadziewany maka-
ron, Naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], Naleśniki, Napary zio-
łowe, Napoje czekoladowe, Napoje kawowe, Napoje na bazie 
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje 
na bazie kakao, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje z lo-
dów, Napoleonki, Naturalne substancje słodzące, Ocet, Oko-
nomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], Opiekane kanapki 
z serem i z szynką, Orzechowe wyroby cukiernicze, Ostry sos 
chili Sriracha, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie cze-
koladowej, Owocowe (galaretki -) [słodycze], Owocowe lody, 
Owsianka, Pączki, Pad thai [makaron smażony po tajsku], Pael-
la, Paluszki chlebowe, Panierki z przyprawami do mięs, ryb, 
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drobiu, Papadumy, Papki warzywne (sosy - żywność), Pasty 
curry, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty wa-
rzywne [sosy], Pasy do smarowania na bazie majonezu i ke-
czupu, Paszteciki, Pasztet w cieście (pâté en croûte), Patyczki 
z ciasta smażone w głębokim tłuszczu [Youtiao], Pesto [sos], 
Pianki, Pierniczki, Piernik, Pierożki chińskie z nadzieniem pi-
kantnym (won ton), Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pie-
rożki rybne, Pierożki z krewetkami, Pikantne sosy używane 
jako przyprawy, Pizza, Placek ryżowy w kształcie półksiężyca 
[songpyeon], Placki, Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Pły-
wające wyspy [deser], Podłużne biszkopty [ciastka], Podpło-
myki na bazie ziemniaków, Polenta, Polewy cukiernicze, Pole-
wy do lodów, Posiłki składające się głównie z makaronów, 
Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, 
Pralinki, Precelki, Preparaty do ciast, Preparaty do sporządza-
nia sosów, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, 
Preparaty przyprawowe, Produkty zbożowe, Produkty żyw-
nościowe z ciasta, Produkty żywnościowe z ryżu, Przeciery 
warzywne [sosy], Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski 
na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie 
tortilli, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski składające się głów-
nie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Prze-
kąski wieloziarniste, Przekąski w postaci ciast owocowych, 
Przyprawy, Ptifurki [ciasteczka], Ptysie, Puddingi, Pumperni-
kiel, Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Quiche, 
Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], 
Risotto, Rogaliki, Rurki waflowe [ciastka], Ryba w cieście, Ryb-
ne kanapki, Ryż, Ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], Ry-
żowe pierożki, Sachima (chińskie ciastko), Sago, Sajgonki, Sa-
łatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sambal oelek (sos z czer-
wonej mielonej papryki), Samosy, Sandwicze, Serniki, Shao 
mai [chińskie pierożki], Słodki ryż z orzechami i owocami gło-
żyny [yaksik], Słodkie bułeczki, Słodkie bułki, Słodkie kluski ja-
pońskie [dango], Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie sosy 
do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), Słodycze [cu-
kierki], Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze (Nie-
lecznicze -) na bazie alkoholu, Słone sosy, Smażone ciastecz-
ka, Smażone kluski, Smażony ryż, Sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, Sopaipillas [smażone ciastka], Sorbety, Sos [jadal-
ny], Sosy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spody 
do pizzy, Spody do tarty, Sucharki, Suchary, Suche i płynne 
potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z maka-
ronów, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suflety dese-
rowe, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, Świeże 
pierożki, Świeże placki [ciasta], Świeży chleb, Syrop do naleśni-
ków, Syropy i melasa, Szarlotka, Tabule [sałatka z kuskus], Tacos 
[danie meksykańskie], Taiyaki (japońskie ciastka w kształcie 
ryby z różnymi nadzieniami), Tamales, Tarty, Tiramisu, Toffi, 
Tort lodowy, Tortellini, Tortille, Torty Pawłowej z orzechami 
laskowymi, Torty truskawkowe, Tosty, Tostowe opiekane ka-
napki z serem, Trufle [wyroby cukiernicze], Vla [holenderski 
deser mleczny], Vol-au-vents (danie z kuchni francuskiej z cia-
sta francuskiego z nadzieniem), Wafelki, Warzywa w cieście, 
Wiedeńskie wypieki, Woda z kwiatu pomarańczy do celów 
kulinarnych, Wontons (rodzaj chińskich pierożków), Wrapy 
z kurczakiem, Wyciągi z herbaty, Wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyro-
by z kakao, Yerba mate, Zaczyn, Zagęszczacze naturalne 
do gotowania żywności, Zagęszczacze warzywne, Zakwas 
chlebowy, Zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub wa-
rzywa, Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, Zawijana 
kanapka typu wrap, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Żelki 
[wyroby cukiernicze], Zioła suszone, Zupa z czerwonej fasoli 
(patjuk), 41 Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Informacja o rozrywce, Obsługa 
gości na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, 

Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowa-
dzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i prze-
prowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja przyjęć, Or-
ganizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja wy-
stępów rozrywkowych na żywo, Organizowanie gal, Organi-
zowanie i obsługa konferencji, Organizowanie imprez rozryw-
kowych i kulturalnych, Organizowanie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie roz-
rywki podczas uroczystości weselnych, Organizowanie roz-
rywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie widowisk w ce-
lach kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach rozryw-
kowych, Organizowanie występów muzycznych na żywo, 
Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowa-
nie przyjęć, Planowanie specjalnych imprez, Prowadzenie ce-
remonii do celów rozrywkowych, Prowadzenie dyskotek, Pro-
wadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozryw-
kowych, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rozrywka, 
Rozrywka z udziałem muzyki, Świadczenie usług rozrywko-
wych dla dzieci, Szkolenia dla personelu w zakresie technolo-
gii żywności, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowe-
go, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, 
Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Usługi 
klubowe [rozrywka], Usługi planowania przyjęć, Usługi roz-
rywkowe świadczone dla dzieci, Usługi w zakresie rozrywki, 
Zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi orga-
nizatora), Zapewnianie rozrywki na żywo, 43 Dekorowanie 
ciast, Dekorowanie żywności, Dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, Imprezy firmowe [zapewnianie jedze-
nia i napojów], Informacja o usługach restauracyjnych, Kafete-
rie [bufety], Katering obejmujący żywność i napoje dla insty-
tucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Ka-
tering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organiza-
cja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizacja przyjęć 
weselnych [miejsca], Organizowanie bankietów, Przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośrednie-
go spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygo-
towywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na ze-
wnątrz, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje z grillem, Restauracje samoobsługowe, 
Rzeźbienie w jedzeniu, Serwowanie jedzenia i napojów, Ser-
wowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Świadczenie usług katerin-
gowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na tar-
gi i wystawy, Świadczenie usług kateringowych obejmują-
cych żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Udostępnianie 
informacji w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie po-
mieszczeń na spotkania, Udostępnianie sal konferencyjnych, 
Usługi barów i restauracji, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi mobil-
nych restauracji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napo-
je], Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracji, w których 
mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restaura-
cyjne, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usłu-
gi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Wynajem pomieszczeń na uroczystości 
towarzyskie.
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(210) 537407 (220) 2021 12 07
(731) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON- BOARDING PRO

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Podręczniki szkoleniowe w formacie elek-
tronicznym, Podręczniki szkoleniowe w formie programu 
komputerowego, Środki edukacyjne do pobrania, Oprogra-
mowanie do zarządzania organizacją pracy, 41 Skomputery-
zowane szkolenia, Szkolenia personelu, Usługi szkoleniowe 
wspomagane komputerowo, Szkolenie związane z karierą 
zawodową.

(210) 537437 (220) 2021 12 07
(731) STANIEK WOJCIECH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) liftizer

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport, spedycja, pośrednictwo frachto-
we, logistyka transportu, fracht (przewóz towarów), usługi 
rozładunku towarów, załadunek, wyładunek statków.

(210) 537441 (220) 2021 12 07
(731) PIĄTEK ŁUKASZ LUCARO, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTAS SPORT

(531) 02.01.08, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Stoły do masażu, 28 Sprzęt do uprawiania sportu 
i ćwiczeń siłowych, Tablice do koszykówki, Ławki do użytku 
sportowego, Stacjonarne rowery treningowe, Przyrządy sto-
sowane do ćwiczeń fizycznych, Urządzenia do kulturystyki, 
Trenażery eliptyczne, Trampoliny treningowe, Ergometry 
wioślarskie, Stoły do tenisa stołowego, Stoły do piłkarzyków, 
Bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych.

(210) 537451 (220) 2021 12 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-

-TECHNICZNYCH PRO NOVUM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Prognoza PRO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Prace badawczo- rozwojowe z zakresu urzą-
dzeń energetycznych, naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz badania i projektowanie w zakresie urządzeń energe-
tycznych, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i technicznych, usługi oraz prace ba-
dawczo-rozwojowe dotyczące oprogramowania kompute-
rowego i systemów komputerowych.

(210) 537452 (220) 2021 12 07
(731) KOC GRZEGORZ ŁUKASZ, Kozłówka
(540) (znak słowny)
(540) SERWIS POD NAPIĘCIEM
(510), (511) 37  Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycz-
nych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowa-
nie i naprawa telefonów, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, Montaż instalacji na placach 
budowy, Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, Na-
prawa linii wysokiego napięcia, Naprawa pomp, Regeneracja 
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja 
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Układanie ka-
bli, Usługi elektryków, Budowa stoisk i sklepów targowych, 
Budownictwo, Informacja o naprawach, Instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konsultacje budowla-
ne, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, Usługi doradztwa budowlanego.

(210) 537457 (220) 2021 12 07
(731) DABOUZI MOUHAMED CLARK MEDIA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Clarkk
(510), (511) 5 Majtki menstruacyjne, Podpaski menstru-
acyjne, Bielizna menstruacyjna jednorazowego użytku, 
Podpaski, Podpaski higieniczne, Podpaski dla kobiet, Taśmy 
do podpasek, Podpaski dla osób cierpiących na inkontynen-
cję, Tampony, Tampony sanitarne, Tampony do celów me-
dycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Preparaty 
chemiczne do celów sanitarnych, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty i artykuły higieniczne, Wchłaniające artyku-
ły higieniczne, Wkładki higieniczne, Majtki higieniczne, Pasy 
higieniczne, Higieniczne środki nawilżające, Preparaty higie-
niczne do sterylizacji, Substancje chłonne do higieny osobi-
stej, Majtki do celów higienicznych, Preparaty higieniczne 
do celów medycznych, Produkty higieniczne do celów me-
dycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycznego, 
Majtki higieniczne dla zwierząt domowych, Środki do hi-
gieny intymnej dla kobiet, Środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, Majtki (wkładki ochronne do -) [artykuły hi-
gieniczne], Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkonty-
nencję, Majtki higieniczne, Majtki menstruacyjne, Dziecięce 
pielucho-majtki, 25 Bielizna osobista, Bielizna, Bielizna nocna, 
Bielizna damska, Bielizna funkcjonalna, Bielizna wchłaniająca 
pot, Bielizna [część garderoby], Bielizna dla kobiet, Bielizna 
dla mężczyzn, Bielizna termoaktywna, Bielizna ciążowa, Bie-
lizna osobista i nocna, Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna 
damska typu body, Majtki, Majtki damskie, Majtki wyszczu-
plające, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież, Biustonosze, Bielizna wyszczuplająca 
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[wyroby gorseciarskie], Bielizna osobista [część garderoby], 
Bielizna jednorazowa, Bikini, Odzież gotowa, Odzież damska, 
Pieluchomajtki [odzież], Odzież dziewczęca, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Dolne części ubrań [odzież], Spodnie, 
Spódnico-spodnie, Spódnice, Sukienki damskie, Koszule, 
Bluzki, Marynarki od garniturów, Narzutki na ramiona, Swetry, 
Okrycia wierzchnie [odzież], Szale i chusty na głowę, Chustki 
[apaszki], Szlafroki, Piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Spodnie 
do piżamy, Kombinezony, Ubrania codzienne, Obuwie co-
dziennego użytku, Odzież codzienna, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towara-
mi: majtki menstruacyjne, podpaski menstruacyjne, bielizna 
menstruacyjna jednorazowego użytku, podpaski, podpaski 
higieniczne, podpaski dla kobiet, taśmy do podpasek, pod-
paski dla osób cierpiących na inkontynencję, tampony, tam-
pony sanitarne, tampony do celów medycznych, środki sa-
nitarne do celów medycznych, preparaty chemiczne do ce-
lów sanitarnych, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty 
i artykuły higieniczne, wchłaniające artykuły higieniczne, 
wkładki higieniczne, majtki higieniczne, pasy higieniczne, 
higieniczne środki nawilżające, preparaty higieniczne do ste-
rylizacji, substancje chłonne do higieny osobistej, majtki 
do celów higienicznych, preparaty higieniczne do celów me-
dycznych, produkty higieniczne do celów medycznych, pre-
paraty higieniczne do użytku medycznego, majtki higienicz-
ne dla zwierząt domowych, środki do higieny intymnej dla 
kobiet, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, majtki 
(wkładki ochronne do -) [artykuły higieniczne], majtki chłon-
ne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higienicz-
ne, majtki menstruacyjne, dziecięce pielucho-majtki, bielizna 
osobista, bielizna, bielizna nocna, bielizna damska, bielizna 
funkcjonalna, bielizna wchłaniająca pot, bielizna [część gar-
deroby], bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna 
termoaktywna, bielizna ciążowa, bielizna osobista i nocna, 
bielizna osobista z dzianiny, bielizna damska typu body, 
majtki, majtki damskie, majtki wyszczuplające, części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 
biustonosze, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], 
bielizna osobista [część garderoby], bielizna jednorazowa, bi-
kini, odzież gotowa, odzież damska, pieluchomajtki [odzież], 
odzież dziewczęca, odzież męska, damska i dziecięca, dobę 
części ubrań [odzież], spodnie, spódnico-spodnie, spódnice, 
sukienki damskie, koszule, bluzki, marynarki od garniturów, 
narzutki na ramiona, swetry, okrycia wierzchnie [odzież], 
szale i chusty na głowę, chustki [apaszki], szlafroki, piżamy, 
jednoczęściowe piżamy, spodnie do piżamy, kombinezony, 
ubrania codzienne, obuwie codziennego użytku, odzież co-
dzienna.

(210) 537462 (220) 2021 12 07
(731) CENTRUM INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gantt.pl

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje do zarządzania procesami bizneso-
wymi, Aplikacje do zarządzania organizacją pracy, Aplikacje 
do zarządzania wydajnością firmy.

(210) 537468 (220) 2021 12 08
(731) BIERŁA JOANNA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 08.01.11, 05.07.08, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.

(210) 537470 (220) 2021 12 08
(731) BIERŁA JOANNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BIS
(510), (511) 43 Kawiarnie, Serwowanie jedzenia i napojów.

(210) 537471 (220) 2021 12 08
(731) BIERŁA JOANNA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 08.01.01, 05.07.02, 29.01.12
(510), (511) 30 Chleb, Bułki, Chrupiące pieczywo, Wyroby 
piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe.

(210) 537473 (220) 2021 12 08
(731) BROWAR PSZCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BECZKOWE
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(531) 02.01.18, 11.01.10, 11.03.03, 12.03.25, 14.01.02, 19.01.06, 
19.01.07, 27.05.01, 29.01.11

(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napo-
jów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, 
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i piwo 
bezalkoholowe, 33 Cydr, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Esen-
cje i ekstrakty alkoholowe, Preparaty alkoholowe do sporzą-
dzania napojów.

(210) 537487 (220) 2021 12 08
(731) NBHW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania, odno-
szące się do muzyki jazzowej, 41 Usługi klubowe [rozryw-
ka lub edukacja] w odniesieniu do muzyki jazzowej, Usługi 
świadczone przez kluby nocne [rozrywka], Dostarczanie 
elektronicznych publikacji online, nie do pobrania, w odnie-
sieniu do muzyki jazzowej, Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, 43 Usługi kawiarni, Usługi serwowania jedzenia 
i napojów, Usługi barów kawowych, Usługi barowe, Usługi 
restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Bary, Puby, Serwowanie na-
pojów alkoholowych, Usługi cateringu, Usługi koktajlbarów, 
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Zakwatero-
wanie na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania, 
Rezerwacja zakwaterowania dla turystów.

(210) 537494 (220) 2021 12 09
(731) KATOWICKA AGENCJA WYDAWNICZA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAW

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Doręczanie gazet oso-
bom trzecim, Dystrybucja materiałów reklamowych, takich 
jak druki, broszury, prospekty, Edytorskie usługi w zakresie 
reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, Uaktualnianie 
materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne, Edycja 

tekstów, Promocja i sprzedaż dla osób trzecich, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Przygotowywanie reklamy prasowej, 
Produkcja filmów reklamowych, Publikowanie sponsorowa-
nych tekstów, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, Badanie opinii publicznej, Badania rynkowe, Obrób-
ka tekstów, Zarządzanie działalnością wydawniczą i poligra-
ficzną, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych w reklamie, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, Impresariat w dzia-
łalności artystycznej, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi marketingowe, Usłu-
gi public relations, Usługi relacji z mediami, 38 Agencje in-
formacyjne, 41 Doradztwo dotyczące usług wydawniczych, 
Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, Publi-
kacje elektroniczne i internetowe, w tym książek i periody-
ków, Usługi w zakresie wykonywania fotoreportaży, Usługi 
wydawnicze, Wydawanie książek, Wydawanie gazet, Wy-
dawanie czasopism i pozostałych periodyków, Informacja 
o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Infor-
macja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, Organi-
zowanie konkursów piękności, Tłumaczenia, Redagowanie 
tekstów, Usługi edytorskie, Produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Produkcja widowisk.

(210) 537513 (220) 2021 12 08
(731) COOL PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowny)
(540) COOL PEOPLE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, emulsje 
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twa-
rzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy 
do skóry, Środki do mycia i kąpieli: mydła toaletowe, mydła 
w płynie, płatki mydlane, żele i płyny, pudry, Środki do my-
cia i pielęgnacji stóp, Środki do mycia i pielęgnacji włosów: 
szampony, balsamy, odżywki, kremy, emulsje, płyny, żele, 
pianki, Środki perfumeryjne: perfumy, Wody toaletowe i ko-
lońskie, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, Olejki ete-
ryczne, Środki do makijażu, demakijażu i malowania: twarzy, 
ust, oczu, brwi, paznokci, fluidy, pudry, Środki do higieny in-
tymnej zawarte w tej klasie, Środki do opalania i chroniące 
przed promieniowaniem ultrafioletowym, Środki do samo-
opalania, Preparaty do depilacji, Pudry higieniczne zawarte 
w tej klasie, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej: pasty, 
płyny, nitki czyszczące, Środki do i po goleniu: kremy, pian-
ki, żele, balsamy, Proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do mycia naczyń, proszki do szorowania, płyny do mycia 
podłóg, płyny do mycia okien, 5 Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środ-
ki i preparaty lecznicze do czyszczenia zębów, kosmetyki 
lecznicze w tym między innymi preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, maści o działaniu leczniczym, substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe, 
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 35 Sprzedaż detaliczna, 
hurtowa i internetowa produktów wymienionych w klasie 
3 i w klasie 5, usługi reklamy dla osób trzecich, Zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów a mianowicie: 
preparaty kosmetyczne i lecznicze stosowane w kosmetyce, 
kosmetologii dermatologii, pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w sklepie, hurtowni oraz za pomocą 
sieci Internet, Usługi w zakresie reklamy, w tym rozpowszech-
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nianie materiałów i próbek reklamowych oraz publikowanie 
tekstów reklamowych, przedstawicielstwo handlowe pod-
miotów zagranicznych, 44 Usługi ośrodków spa polegające 
na wykonywaniu zabiegów kosmetycznych, zabiegów rege-
neracyjno-rehabilitacyjnych, terapii naturalnej, fizykoterapii 
i balneologii, Usługi gabinetów dermatologicznych, klinik 
kosmetycznych, Usługi salonów piękności.

(210) 537515 (220) 2021 12 08
(731) BILLBERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTOMOTIVE  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BillBerry

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z pojazdami, Zakup i sprzedaż samochodów 
nowych i używanych, Usługi brokera samochodowego, Au-
kcje samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie części samochodowych, 
Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednic-
twem internetu, Dostarczanie informacji za pośrednictwem 
internetu na temat sprzedaży samochodów, Pośrednic-
two w zawieraniu umów kupna i sprzedaży samochodów 
na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kup-
no i sprzedaż produktów, Obsługa marketingowa obrotu 
nieruchomościami, 39 Wynajem samochodów, Wypoży-
czanie samochodów, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza 
samochodów osobowych i ciężarówek, 43 Tymczasowe 
zakwaterowanie, Wynajem zakwaterowania tymczasowego 
w domach i mieszkaniach, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Organi-
zowanie zakwaterowania dla turystów, Motele.

(210) 537516 (220) 2021 12 08
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) RODEON
(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji, Balsamy 
do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Emulsje kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, 
Żele kosmetyczne, 5 Leki, produkty lecznicze, produkty far-
maceutyczne, produkty medyczne.

(210) 537554 (220) 2021 12 10
(731) FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI SPOŁECZNEJ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sport Wiejski

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 05.07.02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe, Sporządzanie raportów ekonomicznych, Analizy 
i raporty statystyczne, Analizy gospodarcze, Analizy bizne-
sowe rynków, Prognozy i analizy ekonomiczne, Marketing 
imprez i wydarzeń, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 Organizacja 
szkoleń, Organizacja webinariów, Organizowanie konferencji, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Prowa-
dzenie internetowych serwisów informacyjnych, Edukacja, 
rozrywka i sport, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, Usługi rozrywkowe w postaci organizowania 
społecznych imprez rozrywkowych, Opracowywanie i realiza-
cja programów edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych 
i oświatowych, Usługi wydawnicze, Organizowanie akcji i kam-
panii społecznych w celach edukacyjnych lub rozrywkowych.

(210) 537557 (220) 2021 12 10
(731) FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI SPOŁECZNEJ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kongres Sportu Wiejskiego

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.02, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe, Sporządzanie raportów ekonomicznych, Analizy 
i raporty statystyczne, Analizy gospodarcze, Analizy bizne-
sowe rynków, Prognozy i analizy ekonomiczne, Marketing 
imprez i wydarzeń, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 Organizacja 
szkoleń, Organizacja webinariów, Organizowanie konferencji, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Prowa-
dzenie internetowych serwisów informacyjnych, Edukacja, 
rozrywka i sport, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, Usługi rozrywkowe w postaci organizowania 
społecznych imprez rozrywkowych, Opracowywanie i realiza-
cja programów edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych 
i oświatowych, Usługi wydawnicze, Organizowanie akcji i kam-
panii społecznych w celach edukacyjnych lub rozrywkowych.

(210) 537569 (220) 2021 12 10
(731) SZCZUCKI JAROSŁAW, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOPROD
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(531) 24.17.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], 
Usuwanie wycieków, Usuwanie gruzu z budynków [usługi 
budowlane], Wywóz odpadów [czyszczenie], 39 Oczyszcza-
nie [usuwanie i transport] ścieków, Oczyszczanie [usuwanie 
i transport] z odpadów, Opróżnianie [usuwanie] zawartości 
zbiorników ściekowych, Usługi wywozu odpadów, Wywóz 
odpadów [transport], 40 Obróbka [przetwarzanie] odpadów, 
Przetwarzanie odpadów, Przetwarzanie oleju odpadowego, 
Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recy-
klingu [przetwarzanie], Unieszkodliwianie odpadów [prze-
twarzanie], Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, 
Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wy-
twarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wy-
twarzanie energii elektrycznej z energii wiatru.

(210) 537607 (220) 2021 12 10
(731) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRILL ITALIA Sempre

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi, snack-bary, biura za-
kwaterowania, domy turystyczne, hotele kafeterie, bufety, 
kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje 
kwater na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoob-
sługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje 
miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi w zakre-
sie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowa-
nie obozów w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na po-
siedzenia, mityngi, narady, usługi w zakresie wyposażenia 
i urządzeń kempingowych, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej i naczyń.

(210) 537616 (220) 2021 12 13
(731) BŁAŻEJEWICZ ROBERT, Jarosławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA RYBA BAR U RYBAKA

(531) 03.09.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Restauracje dla turystów, Restauracje oferu-
jące dania na wynos, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi restau-

racyjne, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 537620 (220) 2021 12 13
(731) ARCZYŃSKI RAFAŁ, Syców
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIVIZO

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpiecza-
jące, Materiały izolacyjne.

(210) 537621 (220) 2021 12 10
(731) KASTELIK DARIUSZ WYTWÓRNIA SPRĘŻYN 

TECHNICZNYCH SPRINTEX, Lipowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYTWÓRNIA SPRĘŻYN TECHNICZNYCH Sprintex

(531) 14.03.21, 27.05.01
(510), (511) 40 Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów 
i sprężyn na zamówienie osób trzecich.

(210) 537622 (220) 2021 12 13
(731) BORCZYK ROMAN, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENTOLANDIA

(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Chirurgia, Doradztwo 
związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne, Pomoc 
stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia 
z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi 
asystenta dentysty, Usługi czyszczenia zębów, Usługi dorad-
cze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi klini-
ki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, 
Usługi ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów.

(210) 537623 (220) 2021 12 13
(731) BORCZYK ROMAN, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wróżka Zębuszka

(531) 04.01.03, 01.01.05, 01.01.10, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Chirurgia, Doradztwo 
związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne, Pomoc 
stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia 
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z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi 
asystenta dentysty, Usługi czyszczenia zębów, Usługi dorad-
cze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi klini-
ki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, 
Usługi ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów.

(210) 537624 (220) 2021 12 13
(731) BORCZYK ROMAN, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORCZYK

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Chirurgia, Doradztwo 
związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne, Pomoc 
stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia 
z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi 
asystenta dentysty, Usługi czyszczenia zębów, Usługi dorad-
cze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi klini-
ki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, 
Usługi ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów.

(210) 537635 (220) 2021 12 13
(731) GRANAT BARTOSZ, SOBECKI TOMASZ TZ POLAND 

SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRADO

(531) 26.03.05, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 27 Wykładziny podłogowe, Dywany, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: odkurzacze domowe, elektryczne zgrzewarki 
do plastiku [pakowanie], anteny, uchwyty do telefonów, 
podkładki pod myszy komputerowe, myszy do kompu-
tera, klawiatury, adaptery, słuchawki, zestawy głośno-
mówiące, zestawy słuchawkowe, kable do komputerów, 
kable USB, kable elektroniczne, kable światłowodowe, 
kable SCART, kable typu jack, kable s-video, ładowarki, 
bloki bezpieczników, aparaty fotograficzne, obudowy 
aparatów fotograficznych, torby na aparaty fotograficzne, 
pokrowce na aparaty fotograficzne, osłony do aparatów 
fotograficznych, obiektywy do aparatów fotograficznych, 
lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, kompute-
rowe przełączniki sieciowe, koncentratory połączeń, kom-
puterowe koncentratory sieciowe, etui na telefony komór-
kowe, tablety, torby do noszenia komputerów, pokrowce 
na laptopy, pokrowce na smartfony, pokrowce do table-
tów, pojemniki przystosowane do przechowywania płyt 
kompaktowych, futerały na słuchawki, głośniki, kamery 
internetowe, mikrofony, routery sieciowe, samochodowe 
zestawy audio, głośniki samochodowe, podkładki chło-

dzące do komputerów przenośnych, wentylatory chło-
dzące wewnętrzne do komputerów, rysiki z końcówkami 
przewodzącymi do urządzeń z ekranami dotykowymi, 
rysiki elektroniczne, termometry, uchwyty samochodowe 
do telefonów, nawilżacze powietrza, oświetlenie elek-
tryczne, akcesoria do zegarków, zawieszki do kółek na klu-
cze, podkładki na biurko, pokrowce na klucze, etui na klu-
cze, pudełka do przechowywania, dekoracje do wnętrz, 
pościele, prześcieradła, poduszki, akcesoria ogrodowe, 
stoliki ogrodowe, lampy ogrodowe, szklarnie foliowe, na-
rzędzia do pracy w ogrodzie, Usługi sprzedaży hurtowej 
online związane z następującymi produktami: odkurzacze 
domowe, elektryczne zgrzewarki do plastiku [pakowa-
nie], anteny, uchwyty do telefonów, podkładki pod myszy 
komputerowe, myszy do komputera, klawiatury, adaptery, 
słuchawki, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawko-
we, kable do komputerów, kable USB, kable elektroniczne, 
kable światłowodowe, kable SCART, kable typu jack, kable 
s-video, ładowarki, bloki bezpieczników, aparaty fotogra-
ficzne, obudowy aparatów fotograficznych, torby na apa-
raty fotograficzne, pokrowce na aparaty fotograficzne, 
osłony do aparatów fotograficznych, obiektywy do apa-
ratów fotograficznych, lampy błyskowe do aparatów foto-
graficznych, komputerowe przełączniki sieciowe, koncen-
tratory połączeń, komputerowe koncentratory sieciowe, 
etui na telefony komórkowe, tablety, torby do noszenia 
komputerów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smart-
fony, pokrowce do tabletów, pojemniki przystosowane 
do przechowywania płyt kompaktowych, futerały na słu-
chawki, głośniki, kamery internetowe, mikrofony, routery 
sieciowe, samochodowe zestawy audio, głośniki samo-
chodowe, podkładki chłodzące do komputerów przeno-
śnych, wentylatory chłodzące wewnętrzne do kompu-
terów, rysiki z końcówkami przewodzącymi do urządzeń 
z ekranami dotykowymi, rysiki elektroniczne, termometry, 
uchwyty samochodowe do telefonów, nawilżacze powie-
trza, oświetlenie elektryczne, akcesoria do zegarków, za-
wieszki do kółek na klucze, podkładki na biurko, pokrowce 
na klucze, etui na klucze, pudełka do przechowywania, 
dekoracje do wnętrz, pościele, prześcieradła, poduszki, 
akcesoria ogrodowe, stoliki ogrodowe, lampy ogrodowe, 
szklarnie foliowe, narzędzia do pracy w ogrodzie.

(210) 537642 (220) 2021 12 13
(731) KURSEITOV ELDAR, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 01 SMOKE LABORATORY

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z fajkami wodnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z cybuchami do fajek, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z fajkami wodnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z cybuchami do fajek, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z tytoniem.

(210) 537649 (220) 2021 12 13
(731) KRAMARZ ADAM JARPOL, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) RAGNAR PORTIONS

(531) 02.01.04, 27.05.01
(510), (511) 34 Beztytoniowe doustne torebki nikotynowe 
[nie do użytku medycznego].

(210) 537654 (220) 2021 12 13
(731) OLMA-PIĘKOŚ ARLETTA LETTUP, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LettUp
(510), (511) 1 Ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, 
do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty roślinne 
do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych, Eks-
trakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty 
ziół, inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosme-
tyków, 3 Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała, 
Kremy do ciała, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Nielecz-
nicze kremy do ciała, Zapachowe kremy do ciała, Zapacho-
we płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Perfumowane balsamy 
do ciała [preparaty toaletowe], Nawilżające balsamy do ciała 
[kosmetyki], Balsamy do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, 
Toniki do twarzy [kosmetyki], Ekstrakty z kwiatów, Ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, 5 Kremy do ciała do użyt-
ku farmaceutycznego, Lecznicze kremy do ciała, Ekstrakty 
roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, Ekstrakty z kory do użytku 
medycznego, Ekstrakty z kory do użytku farmaceutycznego, 
Ekstrakty ziołowe do celów medycznych.

(210) 537662 (220) 2021 12 13
(731) GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) taniaksiazka.pl

(531) 03.07.05, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Książki w formacie cyfrowym do pobiera-
nia z Internetu, E-booki, Płyty kompaktowe audio i wideo, 
16 Albumy, Artykuły papiernicze do pisania, Czasopisma, 
Etykiety z papieru lub kartonu, Naklejki, Książki, Podręczniki 
[książki], Poradniki [podręczniki], Podręczniki edukacyjne, 
Przybory szkolne, Plakaty reklamowe, Kalendarze, Komiksy, 
Materiały piśmienne, Torby na zakupy z tworzywa sztuczne-
go, Zakładki do książek, 18 Torby na zakupy wielokrotnego 

użytku, 28 Zabawki, Gry, Zabawki do sprzedaży w postaci 
zestawów, Układanki [puzzle], Gry planszowe, Karty do gry, 
35 Prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie książek, gier i zabawek, 
artykułów papierniczych, materiałów piśmiennych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie książek, gier i zabawek, arty-
kułów papierniczych, materiałów piśmiennych, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Usługi 
klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla człon-
ków, 41 Publikowanie książek, Publikowanie online elektro-
nicznych książek i czasopism, Publikowanie audiobooków, 
Publikowanie recenzji, Zapewnienie recenzji użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Organizowanie 
konkursów za pośrednictwem Internetu.

(210) 537672 (220) 2021 12 14
(731) KONONIUK EWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EE MOODEE

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież, Antypoślizgowe akcesoria 
do obuwia, Cholewki do butów, Cholewki do obuwia, Czubki 
do butów, Daszki czapek, Daszki do czapek, Dopinane koł-
nierzyki, Drewniane korpusy drewniaków w stylu japońskim, 
Fleki do obuwia, Gumowe podeszwy do japońskich butów 
jika-tabi, Języki do butów, Kieszenie do odzieży, Kołnierze 
do sukienek, Kołnierzyki przypinane, Mankiety, Korki do mo-
cowania do butów sportowych, Mankiety do butów, Napięt-
ki do obuwia, Metalowe akcesoria do drewniaków w stylu 
japońskim, Noski [części obuwia], Obcasy, Ochronne metalo-
we okucia do obuwia, Odpinane kołnierzyki do kimon (hane-
ri), Okucia metalowe do obuwia, Osłonki na obcasy, Paski 
do butów, Paski na palce do drewniaków w stylu japońskim, 
Paski na palce do sandałów zori w stylu japońskim, Pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
Pętelki na pięcie buta ułatwiające zakładanie, Pięty do poń-
czoch, Podeszwy butów, Podeszwy do obuwia, Podeszwy 
do pantofli domowych, Podeszwy zewnętrzne, Podeszwy 
do sandałów w stylu japońskim, Podkładka antypoślizgowa 
do obuwia typu: japonki, Pokrowce na buty, inne niż do ce-
lów medycznych, Pośrednie warstwy podeszwy, Ramiączka 
do biustonoszy, Środki antypoślizgowe do butów, Usztyw-
niacze do butów, Usztywniacze do obuwia, Wierzchy do san-
dałów w stylu japońskim, Wierzchy obuwia, Wierzchy z ple-
cionego rattanu do sandałów w stylu japońskim, Wkładki 
do obuwia, Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycz-
nych, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki [obu-
wie], Wkładki pod piętę, Wstawki [części odzieży], Wstawki 
do bielizny [części odzieży], Wstawki do pończoch [części 
odzieży], Wstawki do rajstop [części odzieży], Wstawki do ko-
stiumów kąpielowych [części odzieży], Wstawki do skarpetek 
stopek [części odzieży], Wstawki do trykotów [części odzie-
ży], Wstawki pod pachy [części do odzieży], Wytłaczane ob-
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casy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, Wytłaczane 
podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, Bandany, 
Bandany na szyję, Berety, Berety szkockie z pomponem, Chi-
mary, Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty [odzież], 
Chusty, szale na głowę, Cylindry [kapelusze], Czadory, Cza-
peczki na przyjęcia [odzież], Czapeczki z węzełkiem, Czapki 
baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czap-
ki do gry w golfa, Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki 
i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki 
kolarskie, Czapki kucharskie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
narciarskie, Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki z dasz-
kiem, Czapki z pomponem, Czapki ze sztucznego futra, 
Czapki żołnierskie, Czepki damskie, dziecinne, Czepki dam-
skie [nakrycia głowy], Czepki do waterpolo, Czepki kąpielo-
we, Czepki pod prysznic, Daszki, Daszki jako nakrycia głowy, 
Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Daszki przeciwsło-
neczne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Fezy, Fa-
scynatory [stroiki na głowę], Hidżaby, Jaszmaki, Jaszmaki [za-
słony na twarz noszone przez kobiety muzułmańskie], Kape-
lusze, Kapelusze Fedora, Kapelusze papierowe [odzież], Ka-
pelusze futrzane, Kapelusze plażowe, Kapelusze przeciw-
deszczowe, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze słomko-
we, Kapelusze turzycowe [suge-gasa], Kapelusze w kształcie 
dzwonka [cloche], Kapelusze wędkarskie typu bucket hat, 
Kaptury, Kaptury [odzież], Kaszkiety, Kominiarki, Kominiarki 
narciarskie, Kwefy, podwiki, Małe kapelusze, Mantyle, Ma-
seczki na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sani-
tarnych, Maski na oczy do spania, Maski ochronne [modna 
odzież], Maski ochronne [odzież], Mitry [nakrycia głowy], 
Modne kapelusze, Mufki, Mufki futrzane, Mufki [odzież], Myc-
ki, piuski, Nakrycia głowy dla dzieci, Nakrycia głowy dla ryba-
ków, Nikaby, Odzież sportowa zawierająca czujniki cyfrowe, 
Okrycia głowy z daszkiem, Opaski na głowę, Opaski na głowę 
[odzież], Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciw-
potne do tenisa, Opaski przeciwpotne na głowę, Papierowe 
czapki noszone przez pielęgniarki, Papierowe czapki noszo-
ne przez kucharzy, Papierowe czapki używane jako części 
odzieży, Przybrania głowy [woalki], Skórzane nakrycia głowy, 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Szale-tuby, Szkiele-
ty kapeluszy, Szkockie berety, Szlafmyce, Termoaktywne na-
krycia głowy, Toczki [kapelusze], Turbany, Woalki, welony, 
Woalki, welony [odzież], Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Bot-
ki dla kobiet, Botki niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z weł-
ny), Butorolki, Buty baletowe, Buty damskie, Buty dla kobiet, 
Buty dla motocyklistów, Buty dla niemowląt, Buty do baletu, 
Buty do baseballu, Buty do biegania, Buty do boksu, Buty 
do gry w polo, Buty do hokeja, Buty do jazdy konnej, Buty 
do jazdy na rowerze, Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do ko-
szykówki, Buty do kręgli, Buty do nakładania po nartach, Buty 
do piłki ręcznej, Buty do prowadzenia samochodu, Buty 
do rugby, Buty do siatkówki, Buty do siatkówki nożnej, Buty 
do snowboardu, Buty do tańca, Buty do stepowania, Buty 
do trekkingu, Buty do wody, Buty do wspinaczki, Buty 
do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], Buty do wspi-
naczki górskiej, Buty dziecięce, Buty gimnastyczne, Buty gol-
fowe, Buty jeździeckie, Buty lekkoatletyczne, Buty marynar-
skie, Buty motocyklowe, Buty na płaskim obcasie, Buty 
na platformie, Buty na rzepy, Buty na wysokim obcasie, Buty 
narciarskie, Buty narciarskie i snowboardowe i elementy 
do nich, Buty nieprzemakalne, Buty pielęgniarskie, Buty pił-
karskie, Buty płócienne, Buty robocze, Buty skórzane, Buty 
sportowe, Buty sznurowane, Buty tenisowe [obuwie sporto-
we], Buty treningowe [obuwie sportowe], Buty turystyczne 
[do chodzenia na wycieczki], Buty wędkarskie, Buty wodo-
odporne, Buty wodoodporne do wędkarstwa, Buty wsuwa-
ne, Buty z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, 
Chodaki drewniane, Chodaki drewniane w stylu japońskim 

(geta), Damskie kapcie składane, Drewniaki i sandały w stylu 
japońskim, Drewniane podpórki do drewniaków w stylu ja-
pońskim, Eleganckie buty wyjściowe, Dziane buty dla nie-
mowląt, Espadryle, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, 
Gumiaki, Gumowce, Gumowe buty wędkarskie, Japonki, Ja-
pońskie obuwie robocze z oddzieloną częścią na duży palec 
(jikatabi), Japońskie obuwie ze słomy ryżowej (waraji), Jedno-
razowe pantofle domowe, Kalosze [obuwie], Kalosze [wkła-
dane na obuwie], Kapcie skórzane, Kolce [buty] do biegania, 
Korki do butów piłkarskich, Mokasyny, Mukluki [miękkie buty 
eskimoskie], Niskie drewniaki (koma-geta), Niskie drewniaki 
(hiyori-geta), Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użyt-
ku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, 
Zori [japońskie klapki], Wysokie chodaki do chodzenia 
po deszczu (ashida), Wodery, Walonki [buty filcowe], Torby 
specjalnie przystosowane do butów narciarskich, Tenisówki 
[obuwie], Tenisówki na koturnie, Tenisówki, Taśmy do spodni 
pod stopy, Śniegowce, Skórzane sandały w stylu japońskim, 
Sandały z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), 
Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Sandały z filcu 
w stylu japońskim, Sandały w stylu japońskim (zori), Sandały 
niemowlęce, Sandały męskie, Sandały kąpielowe, Sandały 
i buty plażowe, Sandały-drewniaki, Sandały do pedicure, 
Sandały damskie, Sandały, Saboty, Podeszwy do naprawy 
obuwia, Piankowe pantofle do pedicure, Pantofle z tworzyw 
sztucznych, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, 
Pantofle domowe, Pantofle do pedicure, Pantofle do baletu, 
Pantofle bez napiętka, Odzież gimnastyczna, Odzież trenin-
gowa, Ochraniacze przeciwśnieżne, Obuwie [z wyjątkiem 
obuwia ortopedycznego], Obuwie wykonane z winylu, Obu-
wie wykonane z drewna, Obuwie wspinaczkowe, Obuwie 
wojskowe, Obuwie sportowe, Obuwie robocze, Obuwie re-
kreacyjne, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie plażowe, 
Obuwie piłkarskie, Obuwie na polowania, Obuwie na plażę, 
Obuwie męskie i damskie, Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie 
inne niż sportowe, Obuwie gumowe, Obuwie gimnastyczne, 
Obuwie do wspinaczki, Obuwie do uprawiania sportów, 
Obuwie do łowienia ryb, Obuwie do golfa, Obuwie do celów 
rekreacji, Obuwie dla rybaków, Obuwie dla niemowląt, Obu-
wie dla mężczyzn, Akcesoria na szyję, Bielizna osobista i noc-
na, Alby, Alby liturgiczne, Anoraki, Apaszki, Apaszki [chustki], 
Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Artykuły odzieżowe 
do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździec-
kie], Ascoty [krawaty], Artykuły odzieżowe do użytku teatral-
nego, Bermudy, Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna wy-
szczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bikini, Biustonosze dla 
karmiących matek, Blezery, Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy 
sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, 
Boa, Boa na szyję, Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, Bry-
czesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], Burki, Burnusy, Buty 
do tańca towarzyskiego, Buty pustynne, Cheongsams (chiń-
skie sukienki), Chinosy, Chusteczki do kieszonki piersiowej 
[poszetki], Chustki [apaszki], Chusty noszone na ramionach, 
Chusty pareo, Chusty plażowe, Ciepłe kurtki robocze, Ciepłe 
rękawiczki do urządzeń z ekranem dotykowym, Damskie luź-
ne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Długie kimona 
(nagagi), Długie kurtki, Długie luźne stroje, Długie szale dam-
skie, Dolne części strojów niemowlęcych, Dolne części ubrań 
[odzież], Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże luź-
ne kaptury [odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie [bos-
manki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Etole 
[futra], Etole z futra syntetycznego, Fartuchy, Fartuchy fryzjer-
skie, Fartuchy jednorazowe, Fartuchy [kamizelki] zakładane 
przez głowę, Fartuchy [odzież], Fartuchy papierowe, Fartuchy 
z tworzyw sztucznych, Fartuszki, Fraki, Fulary, Fulary [artykuły 
odzieżowe], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabar-
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dyna [odzież], Galowa odzież wieczorowa, Garnitury, Garni-
tury damskie, Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe 
[odzież], Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami 
i długą, szeroką w ramionach marynarką], Garnitury w spor-
towym stylu, Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Ge-
try, Getry do futbolu amerykańskiego, Golfy, Golfy [odzież], 
Gorsy koszul, Grube kurtki, Grube płaszcze, Gumowe płasz-
cze nieprzemakalne, Jedwabne krawaty, Jednoczęściowa 
odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kaftany, Kamizelki, Ka-
mizelki [bezrękawniki], Kamizelki dla rybaków, Kamizelki 
do ochrony przed wiatrem, Kamizelki kamuflażowe, Kamizel-
ki myśliwskie, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kami-
zelki skórzane, Kamizelki z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kąpie-
lówki, Karczki koszul, Kaszmirowe szale, Kilty, Kilty z tartanu, 
Kimona, Kimona do karate, Kimona japońskie, Kitle do użytku 
szpitalnego, Kolanówki, Kołnierze, Kombinezony, Kombine-
zony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla 
niemowląt i małych dzieci, Kombinezony do latania, Kombi-
nezony do nart wodnych, Kombinezony do snowboardu, 
Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony narciarskie, 
Kombinezony narciarskie do zawodów, Kombinezony 
[odzież], Kombinezony piankowe, Kombinezony piankowe 
dla narciarzy wodnych, Kombinezony piankowe do nart 
wodnych i sportów podwodnych, Kombinezony piankowe 
do surfingu, Kombinezony piankowe do sportów wodnych 
powierzchniowych, Kombinezony piankowe do windsurfin-
gu, Kombinezony pielęgniarskie, Kombinezony przeciwdesz-
czowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony zimowe, 
Komplety do biegania [odzież], Komplety do joggingu 
[odzież], Komplety koszulek i spodenek, Komplety narciar-
skie, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety skórza-
ne, Komplety sportowe, Koreańskie kurtki noszone na ubra-
niu podstawowym [Magoja], Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, 
Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebiera-
nych, Kostiumy do użytku w grach fabularnych, Kostiumy 
kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielo-
we dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe 
z usztywnianymi miseczkami, Kostiumy na bale maskowe 
i Halloween, Kostiumy na Halloween, Kostiumy taneczne, Ko-
stiumy teatralne, Kostiumy ze spódnicą, Koszule, Koszule cią-
żowe, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule 
eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami 
z przodu, Koszule kamuflażowe, Koszule myśliwskie, Koszule 
niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule sportowe 
pochłaniające wilgoć, Koszule sztruksowe, Koszule wędkar-
skie, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule 
z golfem, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawa-
mi, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule 
zapinane, Koszule z włókna ramii, Koszulki bez rękawów, Ko-
szulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki 
dla siatkarzy, Koszulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki 
do gry w rugby, Koszulki do jogi, Koszulki gimnastyczne bez 
rękawów, Koszulki do tenisa, Koszulki kolarskie, Koszulki pił-
karskie, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki spor-
towe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów 
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki 
z dzianiny typu pique, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki 
z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla nie-
mowląt i małych dzieci, Kożuchy, Krawaty, Krawaty bolo, Kra-
waty kowbojskie (bolo) z elementami z metali szlachetnych, 
Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne 
kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie płaszcze do ki-
mon (haori), Krótkie płaszcze [do samochodu], Krótkie 
spodnie, Kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki bu-
drysówki, Kurtki dla rybaków, Kurtki dresowe, Kurtki dwu-

stronne, Kurtki dżinsowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako odzież 
sportowa, Kurtki jeździeckie, Kurtki kamuflażowe, Kurtki ko-
szulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki myśliwskie, Kurtki nar-
ciarskie, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki odblaskowe, Kurtki 
[odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, Kurtki prze-
ciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki rybackie, 
Kurtki safari, Kurtki skórzane, Kurtki snowboardowe, Kurtki 
sportowe, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki w stylu safa-
ri, Kurtki wędkarskie, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki wierzchnie, 
Kurtki z dzianiny polarowej, Kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Kurtki z rękawami, Legginsy, Kurtki 
zamszowe, Legginsy ciążowe, Letnie sukienki, Letnie ubranka 
dla dzieci, Liberie, Luźne sukienki ciążowe, Luźne sukienki 
o prostym kroju, Majtki, Majtki przypominające szorty z luźną 
nogawką, Manipularze [liturgia], Mankini, Marynarki od garni-
turów, Maski na oczy, Męska bielizna jednoczęściowa, Męskie 
apaszki, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizel-
ki, Męskie płaszcze, Minispódniczki, Mundurki szkolne, Mun-
dury, Muszki, Narzutki na ramiona, Narzutki na ramiona 
[odzież], Narzutki [znaczniki] sportowe do futbolu amerykań-
skiego, Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież wierzch-
nia, Ochraniacze kołnierzy, Ocieplacze, Ocieplacze na kolana 
[odzież], Ocieplacze na nogi [getry], Ocieplacze na ręce 
[odzież], Ocieplacze na szyję, Ocieplacze szyi, Ocieplane 
kurtki, Odzież ciążowa, Odzież codzienna, Odzież damska, 
Odzież dla chłopców, Odzież dla kierowców samochodo-
wych, Odzież dla kolarzy, Odzież dla łyżwiarzy, Odzież dla 
małych dzieci, Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania, 
Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież do łyżwiarstwa figuro-
wego, Odzież do sztuk walki, Odzież do tenisa, Odzież 
do uprawiania judo, Odzież do uprawiania zapasów, Odzież 
dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinso-
wa, Odzież futrzana, Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, 
Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież 
kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież narciarska, 
Odzież niemowlęca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o ter-
moizolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakładana 
na ubrania, Odzież papierowa, Odzież pluszowa, Odzież 
przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, Odzież robocza, 
Odzież religijna, Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież 
skórzana dla motocyklistów, Odzież sportowa [z wyjątkiem 
rękawic do golfa], Odzież surfingowa, Odzież taneczna, 
Odzież tkana, Odzież triatlonowa, Odzież wełniana, Odzież 
wiatroszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla 
dziewcząt, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzch-
nia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzch-
nia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na złe warunki pogo-
dowe, Odzież wodoodporna, Odzież z diodami elektrolumi-
nescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, 
Odzież zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skó-
ry, Odzież żeglarska nieprzemakalna, Ogrodniczki, Ogrzewa-
cze do nadgarstków, Ogrzewacze rąk [odzież], Ogrzewacze 
stóp, nieelektryczne, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia ro-
bocze [kombinezony], Okrycia wierzchnie [odzież], Okrycia 
zakładane na kostiumy kąpielowe, Opaski na biust [odzież], 
Opaski na szyję [części odzieży], Opaski przeciwpotne, Opa-
ski przeciwpotne na nadgarstek, Opończe, Ornaty, Owijacze, 
Pajacyki dla dzieci [odzież], Palta, Parea, Paski, Paski do przy-
trzymywania turniury do obi (obiage), Paski do smokingów, 
Paski materiałowe [odzież], Paski do zaciśnięcia kimon (date-
jime), Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, 
Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy ciążo-
we [odzież], Pasy do owijania do kimon [Datemaki], Pasy 
do pończoch dla mężczyzn, Pasy do przechowywania pie-
niędzy [odzież], Pasy do wyszczuplania talii, Pasy przez ramię 
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do odzieży, Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Peleryny futrzane, 
Peleryny [narzutki], Peleryny nieprzemakalne, Peleryny 
[płaszcze], Pelisy, Pieluchomajtki [odzież], Pikowane kurtki 
[odzież], Płaszcze, Płaszcze futrzane, Płaszcze damskie, Płasz-
cze i kurtki futrzane, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze kąpie-
lowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płaszcze laboratoryjne, 
Płaszcze mundurowe [zimowe], Płaszcze plażowe, Płaszcze 
przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane, Płaszcze sportowe, 
Płaszcze wieczorowe, Płaszcze z bawełny, Płaszcze z materia-
łu dżinsowego, Płaszcze ze skóry owczej, Płaszcze zimowe, 
Plisowane spódnice do uroczystych kimon (hakama), Podko-
lanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki 
sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Podomki, Podsta-
wowa górna część tradycyjnego stroju koreańskiego [Jeogo-
ri], Podszewki do kurtek, Podszewki gotowe [część gardero-
by], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki ślubne, 
Polary, Półgolfy, Poncza, Ponczo przeciwdeszczowe, Pończo-
chy wchłaniające pot, Pończochy, Poszetki, Poszetki [odzież], 
Potniki, Powijaki dla niemowląt, Prochowce, Pulowery, Pulo-
wery bez rękawów, Pulowery bez rękawów [odzież], Pulowe-
ry do gry w tenisa, Pulowery z długimi rękawami, Pulowery 
z kapturem, Pulowery z polaru, Pumpy, Pumpy damskie, 
Pumpy do kolan, Rajstopy, Rajstopy bez pięt, Rajstopy do tań-
ca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Rajstopy sportowe, 
Rajtuzy, Rajtuzy na szelkach, Rękawice do nurkowania, Ram-
persy, Rękawice do snowboardu, Rękawice jeździeckie, Ręka-
wice kamuflażowe, Rękawice motocyklowe, Rękawice nar-
ciarskie, Rękawice snowboardowe z jednym palcem, Rękawi-
ce, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, Ręka-
wiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki jako odzież, Ręka-
wiczki dziane, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki 
[odzież], Rękawiczki samochodowe, Rękawiczki z jednym 
palcem, Rękawiczki z materiałem przewodzącym na czub-
kach palców, które można nosić podczas używania podręcz-
nych urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, Rę-
kawiczki zimowe, Repliki kompletów piłkarskich, Rybaczki, 
Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki 
dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki dla sportowców, 
Skarpetki do gry w tenisa, Skarpetki i pończochy, Skarpetki 
japońskie (tabi), Skarpetki męskie, Skarpetki noszone jako 
kapcie, Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki sportowe, Skarpet-
ki w stylu japońskim (tabi), Skarpetki wchłaniające pot, Skar-
petki wełniane, Skarpetki z palcami, Skarpety bez stopy, Skar-
pety do jogi, Skarpety do kostek, Skarpety do sportów wod-
nych, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Skórzane 
ochraniacze na spodnie (odzież), Skórzane sukienki, Śliniaki 
dla niemowląt [niepapierowe], Śliniaki dla niemowląt z two-
rzyw sztucznych, Śliniaki materiałowe dla dorosłych, Śliniaki 
niepapierowe, Śliniaki z materiałów tekstylnych, Śliniaki, z rę-
kawami, nie z papieru, Slipy męskie, figi damskie, Smokingi, 
Śpioszki, pajacyki, Śpioszki, pajacyki [odzież], Spodenki, 
Spodenki bokserskie, Spodenki dla rowerzystów, Spodenki 
do futbolu amerykańskiego, Spodenki do rugby, Spodenki 
kąpielowe, Spodenki rowerowe na szelkach, Spódnico-
-spodnie, Spódnice, Spódnice golfowe, Spódnice plisowane, 
Spódnico-spodenki, Spódnico-spodnie, Spódniczki baleto-
we, Spódniczki do gry w tenisa, Spodnie, Spodnie capri, 
Spodnie ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie 
do futbolu amerykańskiego, Spodnie do gry w golfa, Spodnie 
do jeździectwa, Spodnie do joggingu, Spodnie do joggingu 
[odzież], Spodnie do jogi, Spodnie do kolan [bryczesy], 
Spodnie do rozgrzewki, Spodnie dresowe, Spodnie dziecię-
ce, Spodnie golfowe, Spodnie joggingowe, Spodnie kamu-
flażowe, Spodnie khaki, Spodnie kolarskie, Spodnie myśliw-
skie, Spodnie narciarskie, Spodnie narciarskie [na szelkach], 
Spodnie [nieformalne], Spodnie nieprzemakalne, Spodnie 
od dresu, Spodnie ogrodniczki do polowania, Spodnie pielę-

gniarskie, Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie pumpy [alla-
dynki], Spodnie skórzane, Spodnie snowboardowe, Spodnie 
sportowe, Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie 
sztruksowe, Spodnie w stylu pirackim, Spodnie wiatroszczel-
ne, Spodnie wierzchnie, Spodnie z ochraniaczami do użytku 
sportowego, Spodnie ze stretchu, Stroje baletowe, Spodniu-
my [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Stroje dla chórzy-
stów, Stroje baseballowe, Stroje dla druhen, Stroje dla pielę-
gniarek, Stroje dla sędziów sportowych, Stroje do aikido, 
Stroje do chrztu, Stroje do jazdy na nartach wodnych, Stroje 
do judo, Stroje do karate, Stroje do kendo, Stroje do taekwon-
do, Stroje do sportów walki, Stroje do użytku handlowego, 
Stroje jednoczęściowe, Stroje kąpielowe monikini, Stroje lu-
dowe [odzież], Stroje marynarskie, Stroje maskaradowe, Stro-
je na maskaradę, Stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, 
Stroje pielęgniarskie, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczo-
we, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienka na szelkach 
do noszenia na bluzkę, Sukienki ciążowe, Sukienki damskie, 
Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki do chrztu, 
Sukienki do gry w tenisa, Sukienki druhen, Sukienki skórzane, 
Suknie balowe, Suknie koktajlowe, Suknie ślubne, Suknie 
wieczorowe, Surduty, Sutanny, Swetry, Swetry bez rękawów, 
Swetry marynarskie, Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry roz-
pinane, Swetry z dekoltem w serek, Swetry z golfem, Swetry 
z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
Szale, Szale boa [odzież], Szale i chusty na głowę, Szale i etole, 
Szale [tylko z trykotu], Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, 
Szaliki jedwabne, Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Szarfy do kimon [Obi], Szarfy [do ubrania], Szelki, Sze-
rokie koszule wierzchnie, Szlafroki wypoczynkowe, Szmizetki, 
Sznurki do przewiązywania w pasie do kimon [Koshihimo], 
Sznurowe zapięcia do haori [haori-himo], Szorty, Szorty ciążowe, 
Szorty do gry w tenisa, Szorty gimnastyczne, Szorty golfowe, 
Szorty kąpielowe, Szorty [odzież], Szorty sportowe, Szorty uci-
skowe [sliding shorts], Szorty z ochraniaczami do użytku sporto-
wego, Szorty z polaru, Sztormiaki [odzież], T-shirty z krótkim rę-
kawem, Tankini, Tkane koszule, Togi, Topy bez ramiączek, Topy 
ciążowe, Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], Topy 
sportowe do rozgrzewki, Topy wiązane na szyi, Topy z półgol-
fem, Topy z dzianin, Torby na obuwie myśliwskie, Tradycyjna 
odzież japońska, Tradycyjne arabskie długie obszerne stroje 
[thobe], Tradycyjne koreańskie kamizelki kobiece [Baeja], Tren-
cze, Trykot, Trykoty, Trykoty [ubrania], Trykoty z długimi nogaw-
kami, Tuniki hawajskie, Turniury do węzłów obi (obiage-shin), 
Tuniki, Ubiory do uprawiania sztuk walki, Ubrania codzienne, 
Ubrania dla kolarzy, Ubrania dla szefów kuchni, Ubranka do wóz-
ka [kombinezony niemowlęce], Wąskie spodnie w szkocką kratę, 
Wełniane rajstopy, Wełniane szale noszone w krajach Ameryki 
Łacińskiej, Wiatrówki, Wygodne luźne spodnie, Wyprawki dla 
niemowląt, Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dziecięce 
[odzież], Wyroby pończosznicze, Żakiety męskie, Żakiety z dzia-
niny, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Zewnętrzne okrycia kore-
ańskie [Durumagi], Znaczniki [narzutki] piłkarskie, Znaczniki [na-
rzutki] sportowe, Znaczniki treningowe.

(210) 537679 (220) 2021 12 14
(731) SCHMIDT BARTOSZ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #FIZJOFACTORY
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(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi trenerów osobistych, 44 Badania prze-
siewowe, Fizjoterapia, Masaż.

(210) 537681 (220) 2021 12 14
(731) MALCO PRODUCTS, Inc., Barberton, US
(540) (znak słowny)
(540) ULTRA CUTTING CRÈME
(510), (511) 3 Preparaty do usuwania zarysowań w postaci 
past polerskich do stosowania na powierzchniach pojazdów.

(210) 537683 (220) 2021 12 14
(731) KODZISZEWSKA BARBARA IZOGLAS, Orońsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOGLAS

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 Żaluzje metalowe międzyszybowe, 19 Szyby 
zespolone i żaluzje niemetalowe.

(210) 537687 (220) 2021 12 13
(731) JUZWISZYN EMILIA FLORA, Majdan Gromadzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarowanie

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.25
(510), (511) 4 Woski palne, Woski zapachowe, Woski 
do oświetlania, Wosk do wyrobu świec, Wosk roślinny, Wosk 
do oświetlania, Świece, Świeczki, Świece zapachowe, Świece 
perfumowane, Świece stołowe, Świece okolicznościowe, Ze-
stawy świeczek, Knoty do świec, Świece w puszkach, Zapa-
chowe świece aromaterapeutyczne, Świece do oświetlenia, 
Świeczki do podgrzewaczy, Świece sojowe, Świece [oświe-
tlenie], Świece i knoty do oświetlenia, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: 
woski palne, woski zapachowe, woski do oświetlania, wosk 
do wyrobu świec, wosk roślinny, wosk do oświetlania, świece, 
świeczki, świece zapachowe, świece perfumowane, świece 
stołowe, świece okolicznościowe, zestawy świeczek, knoty 
do świec, świece w puszkach, zapachowe świece aromate-
rapeutyczne, świece do oświetlenia, świeczki do podgrze-
waczy, świece sojowe, świece [oświetlenie], świece i knoty 
do oświetlenia, biżuteria, biżuteria damska, biżuteria fanta-
zyjna, biżuteria osobista, biżuteria sztuczna, imitacja biżuterii, 
biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, amulety [biżute-
ria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], medaliony [bi-
żuteria], krzyżyki [biżuteria], perły [biżuteria], bransoletki [bi-
żuteria], pierścionki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki 
[biżuteria], szpilki biżuteryjne, broszki [biżuteria], wyroby 

biżuteryjne, kasetki na biżuterię, biżuteria ze złota, szkatułki 
na biżuterię, biżuteria z kryształu, biżuteria do kapeluszy, bi-
żuteria do obuwia, akcesoria do biżuterii, biżuteria dla dzieci, 
syntetyczne kamienie [biżuteria], biżuteria i wyroby jubiler-
skie, biżuteria na ciało, ozdoby z biżuterii sztucznej, biżute-
ria z tworzyw sztucznych, zwijane etui na biżuterię, oprawy 
będące częścią biżuterii, biżuteria wykonana z kamieni szla-
chetnych, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, bi-
żuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wytwo-
rzona z metali szlachetnych, pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, półwyroby z metali szlachetnych do wykorzy-
stania przy produkcji biżuterii, zawieszki biżuteryjne z metali 
szlachetnych lub pokrywane nimi, kolczyki, zegary i zegarki, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, wyroby 
jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], spinki do mankie-
tów, spinki do krawatów, dekoracje ścienne 3D wykonane 
z metali szlachetnych, breloczki do kluczy [kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do klu-
czy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], dekoracyjne figurki akcji z metali szlachetnych, kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, mieszanki herbat, 
herbaty, herbata szałwiowa, herbata czarna [herbata angiel-
ska], herbata rozpuszczalna, herbata zielona, herbata oolong, 
mate [herbata], liście herbaty, herbata chai, herbata rooibos, 
herbata czarna, herbaty owocowe, herbata jaśminowa, her-
bata imbirowa, herbata sfermentowana, żółta herbata, her-
bata miętowa, herbata bezteinowa, biała herbata, substytuty 
herbaty, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], 
preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], 
herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata 
paczkowana [inna niż do celów leczniczych], sztuczna her-
bata [inna niż do celów leczniczych], nielecznicze herbaty 
składające się z wyciągów z żurawiny, nielecznicze herbaty 
składające się z liści z żurawiny, herbata o smaku pomarań-
czowym [inna niż do celów leczniczych], herbata jaśminowa 
w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata o sma-
ku jabłka [inna niż do celów leczniczych], substytuty kawy 
i herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, esencje her-
baciane (nie do celów medycznych), aromaty do herbaty, ja-
pońska zielona herbata, esencje herbaciane, herbaty ziołowe 
[napary], zioła suszone, herbaty ziołowe, inne niż do celów 
leczniczych, zioła do celów spożywczych, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, zioła przetworzone, preparaty 
aromatyczne do sporządzania herbat ziołowych nieleczni-
czych, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, napary 
ziołowe.

(210) 537688 (220) 2021 12 13
(731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielona Energia

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.09.10, 05.05.21, 05.03.11
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy 
danych, biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma 
elektroniczne, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwię-
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kowe, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, 
e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, elek-
troniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputero-
wych, elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do prze-
syłania pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozdania 
do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, interaktywne 
płyty DVD, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do au-
tomatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron 
internetowych, książki audio, książki dźwiękowe, książki elek-
troniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do po-
bierania z Internetu, książki zapisane na płytach, nagrane 
płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty DVD, na-
grane taśmy wideo, nagrane taśmy wideo niemuzyczne, na-
grania audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedial-
ne, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, 
pliki graficzne do pobierania, płyty nagrane z dźwiękiem, 
płyty nagrane z obrazami, płyty [nagrania dźwiękowe], po-
bieralne broszury elektroniczne, pobieralne nagrania dźwię-
kowe, podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkole-
niowe w formie programu komputerowego, publikacje elek-
troniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje 
elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektro-
niczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygo-
dniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, środ-
ki edukacyjne do pobrania, terminarze I organizery do po-
brania, które można wydrukować, tygodniowe publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, videocasty, 
wstępnie nagrane filmy, wstępnie nagrane taśmy audio, 
elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery, 
elektroniczne notatniki, interaktywne tablice elektroniczne, 
futerały na elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, no-
tatniki [elektroniczne], organizery cyfrowe, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], roboty edukacyjne, 
stoiska do przeprowadzania badań, stoiska do przeprowa-
dzania testów, urządzenia do diagnozy [w celach nauko-
wych], urządzenia do nauczania, urządzenia do symulacji, 
urządzenia dydaktyczne I instruktażowe, urządzenia i przy-
rządy badawcze, urządzenia i przyrządy do nauczania urzą-
dzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 Indeksy, 
skorowidze, kalendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, 
kalendarze na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze wska-
zujące dzień tygodnia, kartki papieru do robienia notatek, 
kartki do notowania, kartki do korespondencji, etykiety wy-
syłkowe, etykiety z papieru, identyfikatory [artykuły biurowe], 
bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], agendy, arkusze 
papieru [artykuły papiernicze], bloczki notatnikowe, bloczki 
do zapisywania, bloczki do pisania, bloczki do notowania, 
bloki papierowe, czyste dzienniki, czyste flipcharty, długopi-
sy kolorowe, karty z nazwiskami, kieszonkowe notesy, koper-
ty [artykuły piśmienne], koperty do użytku biurowego, książ-
ki do podpisu, księgi gości, materiały do pisania, materiały 
drukarskie i introligatorskie, materiały piśmienne, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notatniki [notesy], no-
tatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowane, notatniki w li-
nie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy kieszonko-
we, okładki na zeszyty ćwiczeń, okładki notatników, okładki, 
obwoluty [artykuły papiernicze], oprawki na zdjęcia lub ob-
razy, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, opra-
wy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, organizery 
do użytku biurowego, organizery kieszonkowe, organizery 
na biurko, organizery osobiste, organizery [stojaki] na notatki, 
pamiętniki, dzienniki, papier do korespondencji, papier 
do kopiowania, papier do pisania [listowy], papier firmowy, 
papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe 
materiały biurowe, papierowe identyfikatory imienne, papie-
rowe etykietki Identyfikacyjne, pisanie (Bloki do -), pisanie 

notatek (Bloczki do -), plakietki papierowe, podkładki na biur-
ko, podkładki na biurko z kalendarzem, podkładka na biurko, 
pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na kore-
spondencję, przegródki, przekładki do dokumentów, prze-
kładki do zeszytów, przyborniki biurkowe, przyborniki 
na biurko, przylepne kartki na notatki, samoprzylepne ety-
kiety drukowane, segregatory, segregatory [artykuły biuro-
we], segregatory biurowe, segregatory do prezentowania, 
segregatory do użytku w biurze, segregatory (materiały biu-
rowe), segregatory na listy, segregatory na luźne kartki, sko-
roszyty do dokumentów, skoroszyty i segregatory, skorowi-
dze, szkicowniki, tablice na notatki, tablice na notatki [artyku-
ły biurowe], tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], tecz-
ki do użytku biurowego, teczki [artykuły papiernicze], teczki 
na dokumenty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], 
teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, 
teczki papierowe [artykuły papiernicze], teczki papierowe 
na dokumenty, terminarze, terminarze biurkowe, terminarze 
kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko, 
terminarze roczne, terminarze ścienne, terminarze tygodnio-
we, zakładki do książek, zakładki, zeszyty do pisania, świad-
czenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe 
ustne, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie 
tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi tłumaczeń ustnych, 
usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, szkoły [edukacja], udostępnianie 
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 41 Publikacja 
czasopism, publikacja broszur, pisanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, multimedialne wydania gazet, multimedial-
ne wydania magazynów, multimedialne wydania czasopism, 
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, edycja druków zawierających obrazy 
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, publikacja kalen-
darzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja i redagowa-
nie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowa-
nych, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja 
materiałów edukacyjnych, publikacja książek i czasopism 
elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materia-
łów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Interne-
tu, publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac 
naukowych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publiko-
wanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism 
internetowych, publikowanie czasopism, publikowanie cza-
sopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie 
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie dru-
kowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie książek, publikowanie książek edu-
kacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
online, publikowanie podręczników, publikowanie podręcz-
ników szkoleniowych, publikowanie podręczników dotyczą-
cych zarządzania biznesowego, publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji 
elektronicznych online (nie do pobrania), udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych online [niepobieralnych], udostęp-
nianie elektronicznych publikacji online, tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, redagowanie tekstów pisa-
nych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
udostępnianie publikacji online, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, usługi dziennikarskie, usługi publikacji, usłu-
gi w zakresie publikowania online, usługi w zakresie publika-
cji książek, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
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elektronicznych, wydawanie audiobooków, wydawanie biu-
letynów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektro-
nicznej, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, montaż 
filmów, prezentacja nagra wideo, montaż [obróbka] tam wi-
deo, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagra 
dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów 
telewizyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, pro-
dukcja taśm wideo do użytku firmowego podczas szkole 
edukacyjnych z zarządzania, produkcja szkoleniowych fil-
mów wideo, produkcja taśm wideo do użytku firmowego 
podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do studia nagrań, usługi edycji wideo na potrzeby 
realizacji imprez, usługi studia nagrań, usługi studiów nagrań, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów nagrań 
w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, montaż filmów, 
opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, produk-
cja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja 
edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja filmów 
szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, 
Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, kursy koresponden-
cyjne dotyczące inwestowania, kursy szkoleniowe w dziedzi-
nie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, 
opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, ocena 
orientacji zawodowej, organizacja i przeprowadzanie semi-
nariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kur-
sów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizo-
wanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga-
nizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, 
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkolenio-
wych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie 
prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie progra-
mów szkoleniowych, organizowanie seminariów, organizo-
wanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie se-
minariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów 
związanych z edukacją, organizowanie seminariów szkole-
niowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organi-
zowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń han-
dlowych, organizowanie wykładów, organizowanie warszta-
tów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szko-
leniowych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, 
planowanie seminariów w celach edukacyjnych, produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarzą-
dzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na kursach zawodowych, produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach za-
wodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadza-
nych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, 
prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, pro-
wadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kur-
sów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, 
prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządza-
nia działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów eduka-
cyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowa-
dzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, przy-
gotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, szkolenia 
w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawo-
dowych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
trening umiejętności zawodowych, udostępnianie materia-

łów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów edukacyjnych, udzielanie informacji edu-
kacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za po-
średnictwem Internetu, usługi doradcze w zakresie edukacji, 
usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi 
edukacji biznesowej, usługi dotyczące edukacji technolo-
gicznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarzą-
dzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, 
usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne 
dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń 
biznesowych, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biz-
nesowej, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pra-
cowników, usługi nauczania związane z pomocą biznesową, 
usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dotyczące 
marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi trenerskie, 
usługi w zakresie szkoleń handlowych, usługi w zakresie 
szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkoleniowych 
na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów 
szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informa-
cyjną, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności za-
wodowych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub 
wideo, produkcja filmów szkoleniowych, edycja nagrań au-
dio, produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja na-
grań audiowizualnych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, 
usługi w zakresie nagrań fonicznych, świadczenie usług 
w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe ustne, usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń 
ustnych i pisemnych, usługi tłumaczeń ustnych, usługi rezer-
wacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, szkoły [edukacja], udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania.

(210) 537698 (220) 2021 12 13
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) HITAXA-BIS
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi, Preparaty farmaceutyczne do leczenia aler-
gii, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania alergiom, 
Suplementy diety, Środki sanitarne do celów medycznych.

(210) 537699 (220) 2021 12 14
(731) TOMCZYSZYN KAMIL THOMAS, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) Stodoła na Roztoczu
(510), (511) 41 Udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy 
sportowe, Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, 
Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Rezerwacja sal 
na imprezy rozrywkowe, Imprezy kulturalne, Imprezy tanecz-
ne, Organizacja przyjęć, Organizacja imprez sportowych, Or-
ganizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja imprez roz-
rywkowych, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja 
i prezentacja widowisk, Organizacja imprez kulturalnych i ar-
tystycznych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
występów rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja i prze-
prowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edu-
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kacyjnych, Planowanie przyjęć, Usługi planowania przyjęć, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Doradztwo w zakresie plano-
wania przyjęć, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie 
przyjęć i imprez specjalnych, Organizowanie wydarzeń mu-
zycznych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organi-
zowanie lokalnych wydarzeń sportowych, Organizowanie 
lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, Obsługa gości na imprezach 
rozrywkowych, Organizowanie i obsługa konferencji, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, wido-
wisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, 
Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkole-
niowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla 
młodych ludzi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do szko-
leń w zakresie umiejętności pracowniczych, Organizowanie 
rozrywki podczas uroczystości weselnych, Zapewnianie sal 
balowych, Obsługa sal tanecznych, Usługi w zakresie sal 
tanecznych, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, 
43 Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Or-
ganizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i na-
pojów, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wy-
najem pawilonów, Wynajem konstrukcji namiotowych, Wy-
najem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem 
pomieszczeń na wystawy, Organizacja przyjęć weselnych 
[miejsca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Usługi 
w zakresie bankietów, Organizowanie bankietów, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzy-
skie na specjalne okazje, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Katering obejmujący 
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Usługi kateringo-
we dla firm, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe w za-
kresie bufetów firmowych, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, Usługi doradcze w dziedzinie ka-
teringu obejmującego żywność i napoje, Usługi kateringowe 
w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na zjazdy, Świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Usługi ka-
teringowe obwoźne, Usługi kateringowe dla centrów konfe-
rencyjnych, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, 
Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Udo-
stępnianie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal konferen-
cyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 537703 (220) 2021 12 14
(731) GALL BORIS, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LE SZAPO

(531) 27.05.01, 03.05.01, 03.05.24, 09.07.01, 09.07.25
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Kapelusze, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z kapeluszami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kapeluszami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z nakryciami głowy.

(210) 537705 (220) 2021 12 14
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel, CH
(540) (znak słowny)
(540) ZIRLODIK
(510), (511) 1 Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Biostymulatory roślin, Preparaty 
do wzmacniania roślin, Chemiczne i/lub biologiczne prepa-
raty do zarządzania stresem u roślin, preparaty do regulacji 
wzrostu roślin, Środki chemiczne do zaprawiania nasion, Ad-
juwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, Nawozy, 5 Preparaty do niszczenia szkodników, 
Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy, Nematocydy.

(210) 537706 (220) 2021 12 14
(731) EGM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWSKA PIJALNIA ZDROJOWA 2021

(531) 29.01.02, 07.01.01, 07.01.24, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 5 Wody mineralne do kąpieli leczniczych, Napo-
je dietetyczne do celów leczniczych, Nalewki dla celów lecz-
niczych, Sole do kąpieli z wód mineralnych, Sole wód mine-
ralnych, Wody mineralne do celów leczniczych, 32 Koktajle 
bezalkoholowe, Lemoniady, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
izotoniczne, Napoje musujące, Nektary owocowe, Piwa, Pro-
dukty do wytwarzania wody mineralnej, Soki owocowe, Soki 
warzywne, Syropy do napojów, Syropy do lemoniad, Wody 
gazowane, Wody litowe, Wody mineralne, Wody sodowe, 
Wody stołowe, Wody źródlane, 35 Prowadzenie hurtowni 
i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej 
i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wy-
syłkowej w zakresie następujących towarów: napoje bez-
alkoholowe, w tym wody mineralne, wody sodowe, wody 
stołowe, wody źródlane i wody gazowane, Prowadzenie 
hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprze-
daży wysyłkowej w zakresie następujących towarów: piwa, 
Prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Inter-
net i sprzedaży wysyłkowej w zakresie następujących towa-
rów: produkty do wytwarzania wody mineralnej, Prowadze-
nie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprze-
daży wysyłkowej w zakresie następujących towarów: syropy 
do napojów, 43 Usługi gastronomiczne, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Restauracje, w tym sa-
moobsługowe, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], Kawiarnie, Kafeterie [bufety], Stołówki, Usługi wynaj-
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mowania sal na posiedzenia w tym mityngi i narady, Hotele, 
motele, pensjonaty, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, 
Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach.

(210) 537707 (220) 2021 12 14
(731) GRUDZIĄDZKI HOLDING KOMUNALNY  

SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY  

IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO

(531) 02.09.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport sanitarny, usługi ratownicze, 
42 Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
Badania w zakresie medycyny, Przeprowadzanie prób klinicz-
nych, Badania kliniczne, Badania i rozwój w dziedzinie prepa-
ratów diagnostycznych, Usługi testowania diagnostycznego 
wspomagane komputerowo, Usługi laboratorium badań 
biologicznych, Badania laboratoryjne, Analizy laboratoryjne, 
Usługi laboratoryjne, Laboratoryjne usługi analityczne, La-
boratoryjne testowanie materiałów, Badania laboratoryjne 
w dziedzinie ekspresji genu, Usługi laboratoryjne w zakresie 
badań medycznych, Usługi testów DNA w celu ustalenia oj-
costwa (usługi laboratoryjne), Doradztwo w zakresie badań 
bakteriologicznych, Badania bakteriologiczne, Badania i te-
sty bakteriologiczne, Badania i analizy bakteriologiczne, Kon-
sultacje i badania bakteriologiczne, 44 Kompleksowe usługi 
medyczne w zakresie badań diagnostycznych laboratoryj-
nych, usługi w zakresie analityki medycznej, kompleksowe 
usługi szpitalne, kliniczne, ambulatoryjne, lekarskie, pielę-
gniarskie, orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, usługi 
w zakresie medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonal-
nej, usługi w zakresie fizykoterapii, masażu leczniczego, chi-
rurgii plastycznej, stomatologii, protetyki, usługi w zakresie 
rehabilitacji leczniczej i rekonwalescencji, usługi optyczne, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej, badania w zakresie dia-
gnozy stanu zdrowia, badania w celu oceny zagrożenia dla 
zdrowia, monitorowanie pacjentów.

(210) 537708 (220) 2021 12 14
(731) GRUDZIĄDZKI HOLDING KOMUNALNY  

SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUDZIĄDZKA BIBLIOTEKA

(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 reklamowe, Periodyki, Roczniki 
[publikacje drukowane], Broszury, Zeszyty, Druki, Dzienniki, 
Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały szkolenio-

we i instruktażowe, Papier, Karton, 35 Komputerowe bazy 
danych (Pozyskiwanie danych do -), Usługi w zakresie pro-
wadzenia księgarni, Usługi w zakresie prowadzenia księ-
garni internetowych, Systematyzacja i sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, 41 Usługi biblioteczne 
świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, 
Usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem kompu-
terowej bazy danych zawierającej informacje z gazet, Usługi 
biblioteczne, Wypożyczanie książek, Usługi bibliotekarskie 
w zakresie księgozbiorów, Usługi bibliotekarskie w zakresie 
księgozbioru świadczone online, Usługi wydawnicze w za-
kresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usłu-
gi wydawnicze, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w zakresie 
publikowania online, Produkcja filmów, Produkcja filmów 
wideo, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Usługi w za-
kresie edukacji i nauczania, Organizowanie konferencji, Orga-
nizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Konferen-
cje (Organizowanie i prowadzenie -), Usługi bibliotekarskie 
w zakresie wyszukiwania online, Biblioteka [wypożyczalnia 
książek], Udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatu-
ry i archiwów dokumentacyjnych, Organizowanie wykładów, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, Organizowanie kon-
kursów, Usługi doradcze w zakresie prowadzenia bibliotek, 
popularyzowanie czytelnictwa, książek oraz postaw czytel-
niczych, popularyzowanie i promocja literatury i kultury pol-
skiej poprzez edukację, Administrowanie [organizacja] dzia-
łalnością kulturalną, Organizowanie seminariów związanych 
z działalnością kulturalną.

(210) 537709 (220) 2021 12 14
(731) GRUDZIĄDZKI HOLDING KOMUNALNY  

SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUDZIĄDZKIE CENTRUM KULTURY TEATR

(531) 04.05.21, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Dzienniki, Drukowane czasopisma poświęco-
ne sztukom teatralnym, Czasopisma [periodyki], Drukowane 
foldery informacyjne, Książki, Afisze, plakaty, Plakaty reklamo-
we, Fotografie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Publi-
kacje 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, Usłu-
gi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone przez 
agencje teatralne, Agencja castingów teatralnych, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowa-
nie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub 
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do celów 
handlowych lub reklamowych, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz aktorów, Rekrutacja [ca-
sting] aktorów, Usługi w zakresie: promocji i reklamy imprez 
artystyczno-rozrywkowych, Usługi zarządzania profesjonal-
ną działalnością artystyczną, doradztwa w profesjonalnym 
zarządzaniu teatrami, Usługi pośrednictwa w sprzedaży to-
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warów, takich jak: kosmetyki, grafiki, obrazy, rysunki, albumy, 
biżuteria, zegarki, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, 
artykuły piśmienne, 41 Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizowanie konkursów artystycznych, 
Rozrywka, Rozrywka teatralna, Rozrywka w postaci produk-
cji teatralnych, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], 
Usługi informacyjne związane z rozrywką, Zajęcia zorganizo-
wane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Organizowanie, pro-
dukcja i wystawianie spektakli teatralnych, Organizowanie 
produkcji teatralnych, Planowanie sztuk teatralnych lub spek-
takli muzycznych, Prezentacja dzieł teatralnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcje teatralne, Przedstawie-
nia teatralne, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja bi-
letów teatralnych, Reżyserowanie przedstawień teatralnych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego 
lub teatralnego, Usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatral-
nej, Usługi produkcji teatralnych, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, Usługi teatralne, 
Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wystawianie spektakli 
teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatral-
nych, Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych dla teatrów, 
Publikowanie książek, Organizowanie balów, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach edukacyjnych, Wystawianie spektakli na żywo, 
Usługi reporterskie, Fotoreportaże, Tworzenie i upowszech-
nianie scenicznych programów artystycznych, Usługi doty-
czące kompozycji muzycznych.

(210) 537710 (220) 2021 12 14
(731) GRUDZIĄDZKI HOLDING KOMUNALNY  

SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUDZIĄDZKIE MUZEUM

(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 me-
tali szlachetnych, kamienie półszlachetne i szlachetne, kubki 
i kufle z metali szlachetnych, medaliony, ozdoby ze srebra, 
pojemniki i pudełka z metali szlachetnych, spinki do mankie-
tów i krawatów, świeczniki, zegarki, zegary, 16 Afisze, albumy, 
artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, broszury, 
chorągiewki papierowe, czasopisma, długopisy, druki, em-
blematy, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, formu-
larze, fotografie, gazety, kalendarze, kalkomanie, karty pocz-
towe, kokardy papierowe, komiksy, koperty, książki, litografie, 
mapy, materiały piśmienne, modele, makiety architektonicz-
ne, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, noże do papieru, obra-
zy, obrusy papierowe, obwoluty, okładki, ołówki, opakowania 
z papieru, papier do pakowania, palety dla malarzy, papete-
rie, papier listowy, pastele, pędzle, pióra wieczne, plakaty, 
plansze, plany, podstawki pod kufle do piwa, portrety, pro-
spekty, pudełka kartonowe i papierowe, publikacje, repro-
dukcje graficzne, rysunki, serwetki papierowe, sztychy, ryty, 
sztalugi malarskie, śpiewniki, teczki, skoroszyty, torby i toreb-
ki do pakowania z papieru, kartonu i tworzyw sztucznych, 
zakładki do książek, zeszyty, 41 Organizowanie, prowadzenie 

i obsługa wystaw, konferencji, kongresów, koncertów, poka-
zów, seminariów, spektakli, sympozjów z dziedziny kultury, 
edukacji i rozrywki, publikowanie książek, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, wypożyczanie sal koncertowych 
i wystawowych, usługi edukacyjne, informacja o edukacji, fo-
tografowanie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozryw-
kowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie 
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, kształcenie 
praktyczne, usługi w zakresie muzeów, nauczanie, pisanie 
tekstów, innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne 
online książek i periodyków, publikowanie książek, publiko-
wanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych online, 
nie do pobierania z sieci komputerowych.

(210) 537716 (220) 2021 12 15
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŚŻ

(531) 05.07.11, 05.07.17, 05.07.22, 05.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja, Wyższe uczelnie [edukacja], Sym-
pozja związane z edukacją, Edukacja zawodowa dla młodych 
ludzi, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Semi-
naria, Seminaria edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia w zakresie odży-
wiania, Szkolenia z prezentacji żywności, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkole-
nia dla personelu w zakresie technologii żywności, Szkolenia 
w zakresie obchodzenia się z jedzeniem.

(210) 537727 (220) 2021 12 14
(731) GIESEK MARIUSZ AGENCJA HANDLOWA K-2, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 DRUKARNIA Hallera 11

(531) 25.07.03, 25.07.21, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 
27.07.17, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.12

(510), (511) 16 Papier i karton, Druki, Materiały introligator-
skie, Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Czcionki drukar-
skie, matryce do druku ręcznego, 35 Reklama, Prace biurowe.
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(210) 537728 (220) 2021 12 14
(731) GIESEK MARIUSZ AGENCJA HANDLOWA K-2, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 printers EST.1995

(531) 25.07.03, 25.07.21, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.12, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.17, 27.07.17

(510), (511) 16 Papier i karton, Druki, Materiały introligator-
skie, Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Czcionki drukar-
skie, matryce do druku ręcznego, 35 Reklama, Prace biurowe.

(210) 537734 (220) 2021 12 14
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SENSITO
(510), (511) 3 Chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
i kosmetycznych, Chusteczki nasączone olejkami eteryczny-
mi do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane prepara-
tami czyszczącymi, Nawilżane odświeżające chusteczki ko-
smetyczne, bawełniane płatki kosmetyczne, Patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycznych, 
Wata do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane pre-
paratami czyszczącymi, Chusteczki oczyszczające do higieny 
intymnej dla kobiet, Nasączone chusteczki do demakijażu, 
Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, 5 Podpa-
ski, Wkładki higieniczne, Tampony, Intymne preparaty nawil-
żające, Środki do higieny intymnej dla kobiet, 16 Chusteczki 
celulozowe do celów kosmetycznych, Chusteczki higienicz-
ne, Chusteczki papierowe do demakijażu, Chusteczki toale-
towe, Papier toaletowy, Ręczniki papierowe.

(210) 537745 (220) 2021 12 15
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Mag-Vitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 537746 (220) 2021 12 15
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAG-Vitum

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 537749 (220) 2021 12 15
(731) PUTKOWSKA GRAŻYNA NADBUŻAŃSKIE SMAKI, 

Rotki
(540) (znak słowny)
(540) DAŻYNKA
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Drób, Wędliny, Mię-
sa wędzone, Kiełbasy wędzone, Wieprzowina, Wołowina, 
Kiełbaski wieprzowe, Bekon, Cielęcina, Kaszanka, Kiełbasy, 
Konserwy drobiowe, Konserwy mięsne, Mielonki (konserwy), 
Paczkowane mięso, Podroby, Przetworzone produkty mię-
sne, Schab wieprzowy, Suszona kiełbasa, Surowe kiełbasy, 
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Tłuszcze zwierzęce 
do celów spożywczych, Skwarki, Kostki bulionowe, Maryno-
wane nóżki wieprzowe, Buliony, Produkty serowarskie, Mięk-
kie dojrzałe sery, Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrze-
wające, Biały miękki ser twarogowy, Ser miękki, Ser twardy, 
Świeży biały ser, Ser twarogowy, Twaróg, Jaja, 30 Majonez, 
Pasty do smarowania na bazie majonezu, Sosy na bazie ma-
jonezu, Mięsne sosy, Sosy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze środkami spożywczymi.

(210) 537772 (220) 2021 12 16
(731) BIOSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Biostra
(510), (511) 1 Nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, Na-
wozy z dużą ilością substancji odżywczych, Nawozy natural-
ne, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy biologiczne.

(210) 537773 (220) 2021 12 16
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZKŁOSIK

(531) 01.03.01, 01.03.06, 06.19.09, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 30 Chleb, Chleb bezglutenowy.

(210) 537775 (220) 2021 12 16
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PH EFFECTIVE

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, 
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nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, 5 Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pesty-
cydy rolnicze.

(210) 537776 (220) 2021 12 16
(731) TOMALA AGNIESZKA MEDLINES, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMONÉ BEAUTY CLINIC

(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, Ga-
binety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Konsul-
tacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczny zabieg laserowy 
skóry, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, 
Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie infor-
macji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie 
informacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczą-
ce pielęgnacji urody, Usługi doradcze w zakresie usuwania 
zbędnego owłosienia na ciele, Usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi kli-
nik 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, Usłu-
gi odsysania tłuszczu, Usługi opalania natryskowego, Usługi 
pielęgnacji urody, Usługi salonów piękności, Usługi solariów, 
Usługi spa, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, Usługi w zakresie medycyny regenera-
cyjnej, Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, 
Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielę-
gnacji skóry, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usłu-
gi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie 
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, Usługi woskowania ciała ludzkie-
go, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi 
zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, 
Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, Wstrzykiwal-
ne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Zabiegi 
depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosme-
tyczne, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi 
pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, Zdrowotne usługi odnowy biolo-
gicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała 
i ducha.

(210) 537790 (220) 2021 12 15
(731) PRUCNAL ANNA KORTINA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Kortina
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, Tkaniny, Materiały tekstylne do filtrowania, Tek-
stylia, Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, 
Zasłony, Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna pościelowa 
i koce, Pościel, Bielizna pościelowa, Pościel jako materiały 

tekstylne, Baldachimy (bielizna pościelowa), Bielizna poście-
lowa i stołowa, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Narzuty 
pikowane [artykuły pościelowe], Osłony do łóżek dziecięcych 
[pościel], Tkaniny pościelowe w formie śpiworów, Artykuły 
tekstylne do użytku jako pościel, Poszwy na poduszki, Po-
szwy na kołdry, Kołdry [poszwy], Tekstylne poszwy na koł-
dry, Poszwy na kołdry puchowe, Poszwy na kołdry i kołdry 
puchowe, Prześcieradła, Prześcieradła kąpielowe, Prześciera-
dła na łóżka, Prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, Przeście-
radła do wyścielania śpiworów, Profilowane prześcieradła, 
Koce na kanapę, Koce dla niemowląt, Kocyki dziecięce, Koce 
dla zwierząt domowych, Koce do użytku na wolnym powie-
trzu, Koce wełniane, Koce jedwabne, Koce bawełniane, Koce 
piknikowe, Koce do łóżeczek dziecięcych, Narzuty, Pokrow-
ce i narzuty na meble, Narzuty na łóżko, Narzuty ochronne 
na meble z materiałów tekstylnych, Pledy podróżne, Obru-
sy, Obrusy tekstylne, Obrusy z tworzyw sztucznych, Obrusy 
z materiałów tekstylnych nietkanych, Jednorazowe obrusy 
tekstylne, Serwetki tekstylne, Serwetki z materiału, Ozdob-
ne serwetki z materiału, Ręczniki, Duże ręczniki kąpielowe, 
Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki kąpielowe, 
Ręczniki frotte, Ręczniki do rąk, Ręczniki dla dzieci, Kuchenne 
ręczniki [tekstylne], Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Bielizna 
do celów domowych, Tekstylia wykorzystywane w gospo-
darstwie domowym, Domowe artykuły tekstylne wykona-
ne z materiałów nietkanych, Artykuły tekstylne do użytku 
w gospodarstwie domowym, Ścierki do osuszania naczyń, 
Ściereczki barowe, Bieżniki stołowe, 35 Usługi handlu deta-
licznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu 
hurtowego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi 
towarami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstyl-
nych, tkaniny, materiały tekstylne do filtrowania, tekstylia, 
zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, zasło-
ny, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna pościelowa i koce, 
pościel, bielizna pościelowa, pościel jako materiały tekstylne, 
baldachimy (bielizna pościelowa), bielizna pościelowa i sto-
łowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, narzuty pikowane 
[artykuły pościelowe], osłony do łóżek dziecięcych [pościel], 
tkaniny pościelowe w formie śpiworów, artykuły tekstylne 
do użytku jako pościel, poszwy na poduszki, poszwy na koł-
dry, kołdry [poszwy], tekstylne poszwy na kołdry, poszwy 
na kołdry puchowe, poszwy na kołdry i kołdry puchowe, 
prześcieradła, prześcieradła kąpielowe, prześcieradła na łóż-
ka, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła 
do wyścielania śpiworów, profilowane prześcieradła, koce 
na kanapę, koce dla niemowląt, kocyki dziecięce, koce dla 
zwierząt domowych, koce do użytku na wolnym powie-
trzu, koce wełniane, koce jedwabne, koce bawełniane, koce 
piknikowe, koce do łóżeczek dziecięcych, narzuty, pokrow-
ce i narzuty na meble, narzuty na łóżko, narzuty ochronne 
na meble z materiałów tekstylnych, pledy podróżne, obru-
sy, obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych, obrusy 
z materiałów tekstylnych nietkanych, jednorazowe obrusy 
tekstylne, serwetki tekstylne, serwetki z materiału, ozdobne 
serwetki z materiału, ręczniki, duże ręczniki kąpielowe, ręcz-
niki łazienkowe, ręczniki plażowe, ręczniki kąpielowe, ręczniki 
frotte, ręczniki do rąk, ręczniki dla dzieci, kuchenne ręczniki 
[tekstylne], tekstylne ręczniki do ćwiczeń, bielizna do celów 
domowych, tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie 
domowym, domowe artykuły tekstylne wykonane z mate-
riałów nietkanych, artykuły tekstylne do użytku w gospo-
darstwie domowym, ścierki do osuszania naczyń, ściereczki 
barowe, bieżniki stołowe, chwosty, dodatki do odzieży, arty-
kuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, karnisze do fira-
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nek, karnisze do zasłon, żabki do karniszy, karnisze, wsporniki 
do mocowania karniszy do zasłon, sprzęt do firan i zasłon, 
40 Usługi szycia, Szycie zasłon, Szycie (produkcja na zamó-
wienie), Szycie odzieży na miarę, Wynajem maszyn do szycia, 
Krojenie tkanin, Pikowanie tkanin, Laminowanie tkanin.

(210) 537797 (220) 2021 12 15
(731) SOMBRILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FORTENE
(510), (511) 25 Buty sportowe, Bezrękawniki, Spodnie, Bleze-
ry, Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy sportowe, 
Bluzy z kapturem, Bojówki, Buty do biegania, Chinosy, Kurtki, 
Dresy, Czapki (nakrycia głowy), Kamizelki, Japonki, Spodenki 
kąpielowe, Kominiarki, Swetry, Koszulki polo, Koszulki typu 
rashguard, Kurtki, Płaszcze, Skarpetki, Szaliki, Dżinsy, Krótkie 
spodnie, Maski na twarz, Odzież codzienna, Odzież do sztuk 
walki, Odzież męska, damska, Odzież sportowa, Odzież tre-
ningowa, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa.

(210) 537800 (220) 2021 12 16
(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paproć

(540) (znak słowny)
(540) WITKACY
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wód-
ki smakowe, Absynt, Gin, Śliwowica, Wódka, Dżin, Napoje al-
koholowe aromatyzowane.

(210) 537929 (220) 2021 12 20
(731) PODWIKA DOMINIK PODWIKA STUDIO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODWIKA STUDIO ATELIER FRYZJERSKIE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 41 Semina-
ria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, 44 Usługi sa-
lonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla dzieci, Usługi fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Męskie salony 
fryzjerskie, Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Usługi męskich 
salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sa-
lonów fryzjerskich dla służb wojskowych, Usługi salonów 
fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycz-
nych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salo-
nach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich.

(210) 538056 (220) 2021 12 23
(731) GWD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) MOTABI
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Po-
jemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, Statuetki, 
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucz-
nych, zawarte w tej klasie.

(210) 538092 (220) 2021 12 26
(731) IRACKA KAROLINA TRUST MEDIA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARTO ODNALEŹĆ SIĘ W BIZNESIE

(531) 24.15.07, 26.04.11, 26.04.22, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 538093 (220) 2021 12 26
(731) IRACKA KAROLINA TRUST MEDIA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARTO ODNALEŹĆ SIĘ W BIZNESIE

(531) 24.15.07, 26.03.23, 26.04.12, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 538116 (220) 2021 12 27
(731) DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORA CUVÉE SEMI-DRY ROSÉ

(531) 03.13.04, 05.03.20, 05.05.23, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Wino.

(210) 538148 (220) 2021 12 27
(731) ŚLIWIŃSKA IRYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)



Nr  ZT02/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 47

(540) KRÓLOWA PIERCINGOWA (531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.10, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 44 Usługi w zakresie kolczykowania ciała (pier-
cing).

(210) 538228 (220) 2021 12 29
(731) PREDKO BŁAŻEJ OPIEKA NAD JACHTAMI, Sobiechy
(540) (znak słowny)
(540) Lamdo Yachts
(510), (511) 37 Budowanie jachtów.



Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa 
towarów

1 535188, 537654, 537705, 537772, 537775

2 535188

3 534349, 536287, 536563, 537165, 537513, 537516, 537654, 537681, 537734, 537929

4 536287, 536717, 537687

5 522759, 534349, 534743, 537071, 537073, 537165, 537385, 537457, 537513, 537516, 537654, 537698, 537705, 
537706, 537734, 537745, 537746, 537775

6 535188, 535607, 537683

7 535188, 536717

8 535188

9 529510, 529531, 531628, 534738, 535733, 535816, 535839, 536042, 536502, 536510, 536717, 537407, 537462, 
537487, 537662, 537688

10 534743

11 534738, 535188, 536717

12 534738, 537314, 537315

14 537710

16 515966, 534706, 535553, 535764, 535816, 537662, 537688, 537708, 537709, 537710, 537727, 537728, 537734

17 515966, 537620

18 537662

19 515966, 535188, 537363, 537683

20 537441, 538056

24 537790

25 534349, 536135, 537457, 537672, 537703, 537797

27 537635

28 533190, 534349, 537441, 537662

29 534733, 537165, 537404, 537749

30 534733, 536322, 536531, 537165, 537404, 537468, 537471, 537749, 537773

31 534733, 536531

32 534733, 537165, 537473, 537706

33 529814, 534733, 536422, 536423, 536424, 537473, 537800, 538116

34 537649

35 505138, 505139, 532520, 533782, 534104, 534349, 534705, 534706, 534733, 534738, 534743, 535607, 535764, 
536135, 536348, 536590, 536640, 536717, 537006, 537071, 537073, 537165, 537351, 537357, 537367, 537393, 
537399, 537402, 537457, 537494, 537513, 537515, 537554, 537557, 537635, 537642, 537662, 537687, 537703, 
537706, 537708, 537709, 537727, 537728, 537749, 537790, 538092, 538093

36 502975, 505138, 505139, 533782, 536502, 536510, 536710, 537272, 537393, 537399, 537402

37 535188, 536183, 536525, 536717, 537006, 537303, 537351, 537452, 537569, 538228

38 529510, 529531, 537494
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1 2

39 532520, 534733, 536717, 537437, 537515, 537569, 537707

40 536717, 537569, 537621, 537790

41 502975, 531628, 532520, 534733, 535608, 535764, 535816, 536312, 536590, 536640, 537355, 537402, 537404, 
537407, 537487, 537494, 537554, 537557, 537662, 537679, 537688, 537699, 537708, 537709, 537710, 537716, 
537929

42 529510, 529531, 531628, 533782, 534705, 535839, 536502, 536510, 536717, 537006, 537351, 537451, 537707

43 498441, 532520, 534733, 535739, 536312, 536352, 537364, 537404, 537470, 537487, 537515, 537607, 537616, 
537699, 537706

44 529510, 529531, 536717, 537513, 537622, 537623, 537624, 537679, 537707, 537776, 537929, 538148

45 536590



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#FIZJOFACTORY 537679

01 SMOKE LABORATORY 537642

3 537315

4LADIES 536135

5 537314

AGBUD 537303

Agent Pro 537399

AHE 536717

Alpimo 537367

ALTAS SPORT 537441

ARCYBOX 534349

ASC AUTOMATIC SYSTEM CONTROL 535839

B2Wed 534705

BECZKOWE 537473

BELIVERY 533782

BEZKŁOSIK 537773

BillBerry 537515

Biostra 537772

BIS 537470

BLACK-STYR 515966

BLOKE 537351

BONUS nieruchomości 502975

BORCZYK 537624

Clarkk 537457

COOL PEOPLE 537513

COOLER 536422

COOLER 536423

COOLER 536424

Czarowanie 537687

DAŻYNKA 537749

DENTOLANDIA 537622

DŚŻ 537716

EE MOODEE 537672

EFIDO 529531

EKOPROD 537569

EP EUROPŁOT 535607

Epilex CBD 537073

Epilex 537071

EXODUS 536590

FIDO 529510

FLORA CUVÉE SEMI-DRY ROSÉ 538116

FORTENE 537797

FRAZZA 536352

FUNDACJA FIT CAKE BEZCUKROWI 536710

GALERIA BUDOWLANA remontuj & mieszkaj 535188

gantt.pl 537462

głodne miasto 534104

GRILL ITALIA Sempre 537607

GROWTH VENTURE CAPITAL 537272

GRUDZIĄDZKA BIBLIOTEKA 537708

GRUDZIĄDZKIE CENTRUM KULTURY TEATR 537709

GRUDZIĄDZKIE MUZEUM 537710

HITAXA-BIS 537698

Horyzont SFIO 505139

Horyzont Specjalistyczny Fundusz  
Inwestycyjny Otwarty 505138

HYGGE 537364

INDIVIZO 537620

IZOGLAS 537683

jassmine 537487

K E KATALYST EDUCATION 535764

K2 DRUKARNIA Hallera 11 537727

K2 printers EST.1995 537728

KAW 537494

kinderplay DOLLS & STROLLERS 533190

Kongres Sportu Wiejskiego 537557

Kortina 537790

KRAKOWSKA PIJALNIA ZDROJOWA 2021 537706

KRÓLOWA PIERCINGOWA 538148

Księżycowa Dolina 498441

LA RYBA BAR U RYBAKA 537616

Lamdo Yachts 538228

LaPiazzo 537357

LE SZAPO 537703

LEMONÉ BEAUTY CLINIC 537776

LettUp 537654

Lider Nieruchomości 537402

liftizer 537437

LUBICZ GARDENS POMERANIAN NATURE 536287

Mag-Vitum 537745

MAG-Vitum 537746

Medialove 536348

milanowskie Letnisko smacznie z natury 536312

MIÓD La Verna ORGANIC  
Nie wymiodzisz nic lepszego! 536322

MONACO GARAGE 536183

MOTABI 538056

NEETA 536563

New VENTUS 537363
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NEXODIS 534743

niedziela TYGODNIK KATOLICKI  
OD 1926 +REGINA POLONIAE 535553

Nowe Epifanie 535816

NÓŻ W WODZIE 534733

ON- BOARDING PRO 537407

OPTO+ OPTYK 535733

OSADA CHEŁM 535739

People Innovation 536640

PH EFFECTIVE 537775

PODWIKA STUDIO ATELIER FRYZJERSKIE 537929

POLCARD GO 536502

PolCardGo 536510

pol-sport 534738

PRIMABIOTIC 537165

Prognoza PRO 537451

PYXAR 536042

QUEEN HEDVIG ACADEMY 535608

RAGNAR PORTIONS 537649

REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 537707

RODEON 537516

Salinmed 537385

SENSITO 537734

SERWIS POD NAPIĘCIEM 537452

Silesian CyberSecurity Hub 531628

SOUR The future is OURS. 537404

Sport Wiejski 537554

Stodoła na Roztoczu 537699

STRADO 537635

Subtilité 529814

Szczęśliwy Dom 537393

taniaksiazka.pl 537662

TAP DANCE POLSKA 537355

TDE 537006

Tutay 532520

ULTRA CUTTING CREME 537681

vivoforte 522759

W WARTO ODNALEŹĆ SIĘ W BIZNESIE 538093

WARTO ODNALEŹĆ SIĘ W BIZNESIE 538092

Wielpol LAKIERNIA PROSZKOWA 536525

WITKACY 537800

Wróżka Zębuszka 537623

WYTWÓRNIA SPRĘŻYN TECHNICZNYCH  
Sprintex 537621

Z NATURY W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM 536531

Zielona Energia 537688

ZIRLODIK 537705

Z-MILOSCI 534706



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),  

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

1288417 Tiwi (2021 11 02)
CFE: 26.01.10 9

1338684 BARRACUDA (2021 12 07)
CFE: 27.05.01 33

1405282 E ESSENTIAL PARFUMS PARIS (2021 12 03)
CFE: 26.04.03, 27.05.10 3

1451930 ITRANSLATE (2019 01 04, 2018 07 05) 9, 41, 42
1527978 teksüt (2021 11 25)

CFE: 25.05.02, 27.05.02, 29.01.13 29
1563518 sütaski sütaş (2021 11 29)

CFE: 02.09.01, 26.01.05, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.13

29, 30, 32

1581949 Bionorica (2021 09 21) 3
1610267 120% LINO (2021 12 07)

CFE: 24.17.05, 26.04.17, 27.05.02, 
27.07.02

18, 24, 25

1616782 TECTOR (2021 12 08) 19
1631392 TAO KIDS (2021 12 06, 2021 07 05)

CFE: 26.01.03, 26.03.04, 27.05.10, 
29.01.12

24, 25, 35

1632463 POWER NOW (2021 11 29)
CFE: 01.15.03, 15.09.02, 27.05.01 9, 35, 42

1633991 ÖiX (2021 10 29)
CFE: 27.05.01 20

1634007 Mandoletti (2021 07 07, 2021 04 14)
CFE: 01.15.11, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.13

29, 30, 32

1634079 INVENTIC (2021 11 04, 2021 05 14) 14
1634095 FUTURID (2021 06 14, 2020 12 16) 1, 3
1634313 HUTLON (2021 07 12)

CFE: 27.05.01 6, 9, 11
1634344 FD (2021 08 20)

CFE: 26.04.04, 27.05.01, 
29.01.12

6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 
19, 22, 35

1634347 ACT FOR A BETTER EARTH  
(2021 10 25, 2021 07 13)
CFE: 01.05.01, 05.03.13, 27.01.12, 
27.05.01

3, 4, 5, 8, 21

1634416 MINTHSON (2021 10 15)
CFE: 27.05.01 25

1634539 Santa Lucia EYELASHES ART (2021 09 07)
CFE: 24.09.02, 25.01.25, 27.05.01 3

1634620 MacCoffee (2021 07 01)
CFE: 01.15.11, 05.07.27, 11.03.04, 25.05.03, 
27.05.01, 29.01.15

30

1634638 AIR MIX (2021 09 03)
CFE: 26.03.23, 27.05.24 25

1634652 LIGHT UP THE FUTURE 
(2021 11 08)

25, 36

1634684 Amuse (2021 10 28) 3, 35
1634688 sancorp (2021 10 19)

CFE: 27.05.01 7
1634741 XENEON (2021 09 17, 2021 05 20) 9
1634773 SINCE 1946 ICAM CHOCOLATE BY NATURE 

(2021 10 12, 2021 06 15)
CFE: 05.05.01, 26.11.01, 27.05.10, 
29.01.13

29, 30

1634798 REFORMAX (2021 10 20, 2021 05 18) 6, 19
1634802 JOSI DOG (2020 04 02, 2020 02 11)

CFE: 03.01.08, 27.05.10 5, 31
1634828 LUDU (2021 10 28)

CFE: 05.03.14, 27.05.24, 28.03.00 21
1634829 (2021 10 28)

CFE: 28.03.00 32
1634839 ST. PAULUS PIVO PIVOVAR HOLS  

A.S. VRATISLAVICE (2021 08 22)
CFE: 01.01.03, 02.01.01, 24.03.07, 25.01.06, 
26.04.02, 27.01.12, 27.05.01

32

1634854 BEMK (2021 07 01)
CFE: 27.05.17 25

1634895 R ROMANOV VODKA (2021 05 20, 2021 04 17)
CFE: 24.01.18, 24.09.01, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

33

1634901 BUKI (2021 05 26, 2021 04 22)
CFE: 01.15.24, 04.05.21, 24.17.25, 
26.11.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

35, 41, 
42

1635113 NEWTOP (2021 10 28)
CFE: 27.05.01 7

1635115 TETRALAB (2021 10 25)
CFE: 28.05.00 3, 5

1635174 P+ Parfumsplus (2021 11 15, 2021 10 27)
CFE: 26.04.05, 27.05.09, 29.01.12 3

1635205 FRESKO AMATO LINEA 
(2021 09 06, 2021 06 18)

29

1635206 PRIMA BELIGIO (2021 10 13, 2021 08 09) 30
1635208 MAGIS (2021 10 22, 2021 07 30) 11
1635234 X (2021 12 01)

CFE: 14.01.13, 18.01.21, 26.13.25, 27.05.02 12
1635389 REFRALLOY (2021 10 15)

CFE: 05.03.13, 27.05.01 6, 7
1635391 DS (2021 09 30)

CFE: 27.05.17, 28.03.00 16
1635403 MON (2021 10 27)

CFE: 01.15.11, 26.11.01, 27.05.17 34



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1634095 

3  1405282, 1581949, 1634095, 1634347, 1634539, 1634684, 1635115,
 1635174 

4  1634347 

5  1634347, 1634802, 1635115 

6  1634313, 1634344, 1634798, 1635389 

7  1634344, 1634688, 1635113, 1635389 

8  1634344, 1634347 

9  1288417, 1451930, 1632463, 1634313, 1634344, 1634741 

11  1634313, 1634344, 1635208 

12  1635234 

14  1634079 

16  1634344, 1635391 

17  1634344 

18  1610267 

19  1616782, 1634344, 1634798 

20  1633991 

21  1634347, 1634828 

22  1634344 

24  1610267, 1631392 

25  1610267, 1631392, 1634416, 1634638, 1634652, 1634854 

29  1527978, 1563518, 1634007, 1634773, 1635205 

30  1563518, 1634007, 1634620, 1634773, 1635206 

31  1634802 

32  1563518, 1634007, 1634829, 1634839 

33  1338684, 1634895 

34  1635403 

35  1631392, 1632463, 1634344, 1634684, 1634901 

36  1634652 

41  1451930, 1634901 

42  1451930, 1632463, 1634901



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  

na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

526823 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
2021 10 05 5

527469 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 11 16 30

527488 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 11 16 30

532820 Council on Foreign Relations, Inc.
2021 12 13 9, 16, 41

532558 WISE PAYMENTS LIMITED
2021 12 27 9, 36, 42

533423 SHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 12 20 29, 35, 43

531400 Cosmos Soccer Club LLC
2021 12 20 25, 35

534378 WOJTASZKO DANUTA BIURO RACHUNKOWE
2021 12 22 42



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1611257 CORPORACION HABANOS, S.A.
2021 12 20 34



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

1/2022 30 533446

(210) 533446 (220) 2021 09 01
(310) 35737 (320) 2021 03 03 (330) AD
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) PARLIAMENT CODE EDITION
(510), (511) 34 Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, 
Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, 
tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy zioło-
we), Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu 
(nie do celów medycznych), Papierosy elektroniczne, Produkty 
tytoniowe do podgrzewania, Urządzenia elektroniczne i części 
do nich służące do podgrzewania papierosów lub tytoniu  
w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do 
wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku 
w papierosach elektronicznych, Artykuły dla palaczy, bibułki 
papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, 
puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia 
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki.

(210) 533446 (220) 2021 09 01
(310) 35737 (320) 2021 03 03 (330) AD
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) PARLIAMENT CODE EDITION
(510), (511) 34 towary z pierwszeństwem od dnia 03.03.2021 
r. nr 35737 Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, 
Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów,  
tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), 
Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu  
(nie do celów medycznych), Papierosy elektroniczne, Produkty 
tytoniowe do podgrzewania, Urządzenia elektroniczne i części 
do nich służące do podgrzewania papierosów lub tytoniu  
w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do  
wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku  
w papierosach elektronicznych, Artykuły dla palaczy, bibułki 
papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, 
puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia 
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki.

1/2022 34 534418

(210) 534418 (220) 2021 09 27
(310) 54761262 (320) 2021 03 29 (330)  
CN 54766499 2021 03 29 CN 54756457 2021 03 29 CN 
54732349 2021 03 29 CN 54750137 2021 03 29 CN
(731) Ningbo JOYSONQUIN Intelligence Technology Co., Ltd, 
Ningbo, CN
(540) (znak słowny)
(540) JoyCharge
(510), (511) 9 Akumulator samochodowy, Chip komputero-
wy, Nagrany program komputerowy (program), Parkometr, 
Urządzenia do testowania baterii, Bateria do ponownego łado-
wania, Stacje ładowania pojazdów elektrycznych, Ładowarka 
baterii do komputera przenośnego, Urządzenie do ładowania 
baterii, Urządzenie automatyki dla elektrowni, 35 Systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Wynajem stoisk 
sprzedażowych, Informacje handlowe, Agencje importowo-
-eksportowe, Usługi informacji handlowej, za pośrednictwem 
Internetu, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Badanie rynku, 
Zapewnianie platformy handlowej on-line dla nabywców  
i sprzedawców towarów i usług, Prezentowanie towarów  
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 37 Usługa 
ładowania baterii telefonów komórkowych, Usługa ładowania 
pojazdów elektrycznych, Eliminacja zakłóceń w urządzeniach 
elektrycznych, Tapicerowanie, Instalacja i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Informacja budowlana, Konserwacja i naprawa 
pojazdów silnikowych, Punkty obsługi pojazdów (tankowanie 
i konserwacja), Instalacja i naprawa alarmów antywłamanio-
wych, Informacja o naprawach, 38 Informacja o telekomuni-
kacji, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi 
poczty głosowej, Udostępnianie internetowych czatroomów 
[pokojów rozmów], Zapewnianie dostępu do baz danych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Komunikacja za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, Komunikacja telefoniczna, 
Świadczenie usługi transmisji sygnału dla handlu elektroniczne-
go za pośrednictwem systemu telekomunikacyjnego i systemu 
komunikacji danych, Przesyłanie wiadomości, 42 Opracowy-
wanie projektów technicznych, Usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji 
handlu elektronicznego, Prace badawczo rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich, Testowanie pojazdów pod 
kątem sprawności, Projektowanie i rozwój oprogramowania 
komputerowego, Wzornictwo przemysłowe, Doradztwo  
w dziedzinie oszczędności energii, Projektowanie i rozwój pro-
duktów multimedialnych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS), 
Projektowanie i rozwój baz danych.

(210) 534418 (220) 2021 09 27
(310) 54761262 (320) 2021 03 29 (330)  
CN 54766499 2021 03 29 CN 54756457 2021 03 29 CN 
54732349 2021 03 29 CN 54750137 2021 03 29 CN
(731) Ningbo JOYSONQUIN Intelligence Technology Co., Ltd, 
Ningbo, CN
(540) (znak słowny)
(540) JoyCharge
(510), (511) 9 towary  z pierwszeństwem od dnia 29.03.2021 r.  
nr 54761262 Akumulator samochodowy, Chip komputero-
wy, Nagrany program komputerowy (program), Parkometr, 
Urządzenia do testowania baterii, Bateria do ponownego łado-
wania, Stacje ładowania pojazdów elektrycznych, Ładowarka 
baterii do komputera przenośnego, Urządzenie do ładowania 
baterii, Urządzenie automatyki dla elektrowni,  
35 usługi z pierwszeństwem od dnia 29.03.2021 r. nr 54766499 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,  
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Wynajem sto-
isk sprzedażowych, Informacje handlowe, Agencje importowo-
-eksportowe, Usługi informacji handlowej, za pośrednictwem 
Internetu, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Badanie rynku, 
Zapewnianie platformy handlowej on-line dla nabywców  
i sprzedawców towarów i usług, Prezentowanie towarów  
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 37 usługi  
z pierwszeństwem od dnia 29.03.2021 r. nr 54756457 Usługa 
ładowania baterii telefonów komórkowych, Usługa ładowania 
pojazdów elektrycznych, Eliminacja zakłóceń w urządzeniach 
elektrycznych, Tapicerowanie, Instalacja i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Informacja budowlana, Konserwacja i naprawa 
pojazdów silnikowych, Punkty obsługi pojazdów (tankowanie 
i konserwacja), Instalacja i naprawa alarmów antywłamanio-
wych, Informacja o naprawach, 38 usługi z pierwszeństwem  
od dnia 29.03.2021 r. nr 54732349 Informacja o telekomunika-
cji, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi 
poczty głosowej, Udostępnianie internetowych czatroomów 
[pokojów rozmów], Zapewnianie dostępu do baz danych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Komunikacja za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, Komunikacja telefoniczna, 
Świadczenie usługi transmisji sygnału dla handlu elektroniczne-
go za pośrednictwem systemu telekomunikacyjnego i systemu 
komunikacji danych, Przesyłanie wiadomości, 42 usługi  
z pierwszeństwem od dnia 29.03.2021 r. nr 54750137 Opraco-
wywanie projektów technicznych, Usługi w zakresie identyfika-
cji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji 
handlu elektronicznego, Prace badawczo rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie pojazdów 
pod kątem sprawności, Projektowanie i rozwój oprogramowa-
nia komputerowego, Wzornictwo przemysłowe, Doradztwo  
w dziedzinie oszczędności energii, Projektowanie i rozwój pro-
duktów multimedialnych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS), 
Projektowanie i rozwój baz danych.
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