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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 14 lutego 2022 r. Nr ZT07

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) 510359 (220) 2020 02 19
(731) STESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Chwaszczyno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STESAR

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa szaf sterowniczych, montaż i uru-
chomienie systemów sterowania transportem wewnętrz-
nym, 42 projektowanie systemów sterowania transportem 
wewnętrznym, projektowanie szaf sterowniczych, serwis 
i modernizacje przemysłowych systemów sterowania ma-
szyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych w następujących 
branżach: intralogistyka (transport wewnętrzny i magazy-
nowanie), przemysł maszynowy, motoryzacyjny, spożywczy, 
farmaceutyczny.

(210) 517901 (220) 2020 09 04
(731) TRZY KRUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.05, 26.11.08, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe, obuwie, nakrycia głowy, 
42 projektowanie odzieży.

(210) 523144 (220) 2021 01 14
(731) DBW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LKPN
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-

nych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczni-
czych, preparaty biologiczne do celów medycznych, prepa-
raty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, lecznicze napary 
[nalewki], wody mineralne do celów leczniczych, nalewki 
do celów leczniczych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, su-
plementy mineralne do żywności, preparaty witaminowe, 
wywary do celów farmaceutycznych, dodatki dietetyczne, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki do żywności 
celów dietetycznych i leczniczych, żywność dla diabety-
ków, żywność dla celów medycznych, homogenizowana 
i liofilizowana żywność do celów medycznych, uzupełnia-
jące dodatki do żywności do celów medycznych, lecznice 
preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi, 
nutraceutyki, batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 mięso i wyroby 
mięsne, ryby, owoce morza, nabiał, oleje i tłuszcze jadal-
ne, przetworzone owoce, warzywa, grzyby, nasiona roślin 
strączkowych, galaretki, dżemy, marmolady, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, hummus, soki roślinne do gotowania, 
sok pomidorowy do celów kulinarnych, przeciery owoco-
we i warzywne, pomidorowe koncentraty, pulpa owocowa 
[miazga owocowa], przecier jabłkowy, jogurt, kefir, potrawy 
gotowe na bazie warzyw i mięsa, żelatyna, batony spożyw-
cze na bazie orzechów, nasion oraz ziaren, batony i batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony 
spożywcze na bazie soi, 30 dania gotowe oraz wytrawne 
przekąski na bazie makaronu, ryżu, chrupki i chipsy zbożowe, 
serowe, kukurydziane, krakersy, liofilizowane dania na bazie 
ryżu lub makaronu, przekąski na bazie: kukurydzy, pszenicy, 
ryżu, tortilli, zbóż, mąki ziemniaczanej, zbóż i wyciśniętych 
ziaren zbóż, wieloziarniste, mąki zbożowej i sojowej, mąki 
kukurydzianej i ryżowej, musli, wypieki i wyroby cukiernicze, 
kawa, herbata, kakao, czekolada pitna, mrożone jogurty i sor-
bety, lody, aromaty do napojów [inne niż esencje], preparaty 
aromatyczne do żywności, aromaty inne niż oleje esencyj-
ne, esencje do żywności inne niż esencje eteryczne i oleje 
aromatyczne, sosy pomidorowe, keczup [sos], praliny, prze-
tworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żyw-
ności i napojów, cukry, naturalne słodziki, budynie i kisiele 
w proszku, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony 
i guma do żucia, batony czekoladowe, batony na bazie zbóż, 
32 napoje bezalkoholowe, soki, wody, bezalkoholowe napo-
je z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji 
napojów, jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, preparaty 
do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje izotonicz-
ne, napoje serwatkowe, nektary owocowe bezalkoholowe, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki owocowe, 
soki warzywne [napoje], sok pomidorowy [napój], syropy 
do napojów, sok jabłkowy, aperitify bezalkoholowe, napoje 
izotoniczne, napoje proteinowe i wzbogacone substancjami 
odżywczymi, napoje energetyzujące, napoje dla sportow-
ców, 40 usługi przetwarzania żywności i napojów, 43 usłu-
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gi gastronomii, catering, restauracje, dostarczanie posiłków, 
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo 
kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, porady 
dotyczące przepisów kulinarnych, usługi doradcze w za-
kresie przygotowywania żywności, sztuki kulinarnej, usługi 
informacji i doradztwa w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, 44 usługi informacji o zdrowym odżywaniu się, 
redukcji wagi ciała, pielęgnacji ciała, doradztwo w zakresie 
diety, żywienia i odżywiania się, dostarczanie informacji do-
tyczących zdrowia, konsultacje w dziedzinie żywienia, usługi 
dietetyków.

(210) 523426 (220) 2021 01 21
(731) ALLIUM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Allium Pharma

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.07.17
(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Białkowe su-
plementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użyt-
ku medycznego, Suplementy diety zawierające olej lniany, 
Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suple-
menty diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety 
ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety zawierające 
pyłek sosnowy, Suplementy diety o działaniu kosmetycz-
nym, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety sporzą-
dzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, Suplementy diety ze sproszkowanymi 
jagodami acai, Suplementy diety dla osób ze specjalistycz-
nymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Zioła lecznicze, Olejek migdałowy do celów farmaceutycz-
nych, Olejek z kopru do celów leczniczych, Olejek z wiesiołka 
do użytku medycznego, Suplementy żywnościowe, Żyw-
ność dla diabetyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki 
do picia w proszku będące suplementami diety, Zdrowotne 
suplementy diety, Tabletki witaminowe, Błonnik pokarmowy, 
kapsułki witaminowe, 29 Oleje zimno -tłoczone, Oleje orga-
niczne, Pestki, Suszone owoce, Oleje jadalne z ryb [inne niż 
tran], 30 Zioła przetworzone, Zioła suszone, Zioła do celów 
spożywczych, Esencje herbaciane, Esencje do gotowania, 
Mąki i skrobie BIO, makarony BIO, Naturalne produkty żywno-
ściowe takie jak: miody, słody, melasy, syropy smakowe, ba-
kalie, produkty pszczele, bezglutenowe przekąski zbożowe, 
bezglutenowe mąki i kasze, Produkty wegetariańskie takie 
jak: mieszanki białkowe, koncentraty białka serwatkowego, 
wysokobiałkowe batoniki i ciasteczka, 31 Nieprzetworzone 
zioła, Zioła świeże, Świeże zioła organiczne, Zioła jednorod-
ne, Zioła mieszane, Nasiona, Ziarna naturalne, 35 Usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące żywność ekologiczną, 
naturalną, produkty farmaceutyczne i suplementy diety, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 

diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pro-
duktami dietetycznymi, Sprzedaż hurtowa lub detaliczna 
środków farmaceutycznych, Sprzedaż hurtowa lub detalicz-
na zdrowej żywności.

(210) 524283 (220) 2021 02 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW LUKSUSOWE KABANOSY Z DROBIEM 

NA 100g PRODUKTU 154g MIĘSA BEZ barwników 
fosforanów PRODUKT BEZGLUTENOWY ŹRÓDŁO 
BIAŁKA

(531) 05.01.05, 05.07.02, 24.01.05, 25.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie 
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(210) 524677 (220) 2021 02 15
(731) MINDS&ROSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.01, 24.17.25
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury, katalogi 
on-line, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach danych, 
Publikacje elektroniczne dostarczane on-line, z baz danych 
lub z Internetu, Platformy oprogramowania komputerowego 
dla sieci społecznościowych, Oprogramowanie komunikacyj-
ne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogramowanie 
komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, Progra-
my komputerowe, Programy do urządzeń mobilnych: infor-
macje i dane utrwalone na nośnikach, Publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane 
na nośnikach danych, Edukacyjne programy komputerowe 
i oprogramowanie, Oprogramowanie i programy komputero-
we do wyszukiwania i gromadzenia danych i informacji, pro-
wadzenia badań oraz wykonywania analiz wyników badań, 
16 Papierowe publikacje, wydawnictwa, Kalendarze, długopi-
sy, Serwetki papierowe, Katalogi branżowe, Katalogi, Albumy, 
Druki, Książki, Prospekty, Broszury, Ulotki, Foldery, Informatory, 
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Papier, tektura, Materiały introligatorskie, Materiały fotograficz-
ne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), Drukowane ankiety, 35 Badanie działalności gospodar-
czej, rynku, Badania opinii publicznej, Projektowanie badań 
opinii publicznej, Opracowywanie ankiet opinii publicznej, 
Analiza rynku, Sondowanie rynku, Sondaże opinii publicznej, 
Badanie rynku, Usługi oceny rynku, Konsultacje w zakresie oce-
ny rynku, Wywiady dla badań jakościowych rynku, Doradztwo 
w zakresie segmentacji rynku, Badanie działalności gospodar-
czej i rynku, Gromadzenie informacji dotyczących badań ryn-
ku, Analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie badań rynku, 
Analiza danych statystycznych z badań rynku, Badania rynku 
do celów reklamowych, Kompilacja modeli statystycznych 
w celu dostarczania informacji dotyczących dynamiki rynku, 
Opracowywanie ankiet marketingowych, Sporządzanie ankiet 
biznesowych, Przeprowadzanie ankiet badawczych on-line, 
Kompilacja reklam, Kompilacja informacji statystycznych, 
Kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsię-
biorstw, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Kompila-
cja danych dla osób trzecich, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja i systematy-
zacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, Bada-
nia rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach publi-
kacji, Badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach 
telewizyjnych, Przygotowywanie i kompilacja raportów i infor-
macji biznesowych i handlowych, Testowanie marki, Usługi 
w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie oceny marki, 
Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi w zakresie strategii roz-
woju marki, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości 
korporacyjnej i tożsamości marki, Marketing, Reklama, Doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi marke-
tingowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi reklamy, Usługi 
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi marke-
tingu szeptanego i rekomendacyjnego, Usługi w zakresie pre-
zentacji towarów i/lub usług służące zachęceniu odbiorców 
do ich zakupu, Usługi w zakresie dystrybucji próbek towarów 
i materiałów w celach reklamowych, Usługi agencji public rela-
tions, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, 
telewizji, filmu, Internetu, Wynajem czasu i miejsca reklamo-
wego we wszystkich środkach masowego przekazu, Organi-
zowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, do-
radztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie planami 
lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami 
promocyjnymi, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz 
danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych, Wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach 
danych dla osób trzecich, Sortowanie danych w bazach kom-
puterowych, Organizowanie konferencji, gier, konkursów i lo-
terii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z za-
stosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i inter-
netowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycz-
nych i optycznych nośników informacji, Organizacja i obsługa 
targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodarczych  
i/lub reklamowych, Usługi w zakresie zarządzania sprzedażą 
poprzez Internet, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży 
publikacji elektronicznych i drukowanych, Oferowanie usług 
aukcyjnych w formie promocji, Przetwarzanie danych, usługi 
agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, 

38 Usługi agencji prasowej, usługi domu mediowego, którego 
zadaniem jest planowanie oraz zakup kampanii reklamowych 
w mediach masowych, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, udostępnianie forów internetowych onli-
ne, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecz-
nościowych, zapewnienie dostępu do blogów internetowych, 
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] 
w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do plat-
form w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform handlu 
elektronicznego w Internecie, Usługi w zakresie przekazu wy-
dawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych 
oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elek-
tronicznych on-line nieściągalnych, Umożliwianie dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali interne-
towych, Udostępnianie serwisów internetowych WWW po-
przez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu 
do stron WWW, Odpłatne udostępnianie serwisów informa-
cyjnych lub baz danych, Usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych 
mediach, Rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu 
wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzysta-
niem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektro-
nicznych, mediów społecznościowych lub Internetu, Usługi 
poczty elektronicznej, Usługi przekazywania ogłoszeń elek-
tronicznych, Usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji, 
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy 
przesyłaniu elektronicznym, Usługi w zakresie dostarczania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi zdalne-
go dostępu do danych, Usługi przesyłania danych dostępne 
za pomocą kodu dostępu, Umożliwianie dostępu do zasobów 
informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radio-
wych, multimedialnych, internetowych programów nauko-
wych, rozrywkowych, sportowych, Umożliwianie wielu użyt-
kownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem 
globalnej sieci informacyjnej, 39 Dystrybucja gazet, książek, 
tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, Usługi w za-
kresie magazynowania elektronicznych nośników danych lub 
dokumentów, 41 Usługi wydawnicze, Wydawanie wyrobów 
drukarskich, zwłaszcza książek, czasopism, katalogów i gazet, 
włącznie z elektroniczną formą, także w Internecie, Edycja ksią-
żek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, 
Dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, Usługi księ-
garni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotogra-
fie, zdjęcia, książki on line, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji 
online, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Przygotowywanie serwisów informacyj-
nych do emisji, Programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, Organizowanie, obsługa i prowa-
dzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, 
forum, konferencji, sympozjów, warsztatów, treningów, zjaz-
dów, podróży studyjnych, kursów, szkoleń edukacyjnych, Or-
ganizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, 
zabaw, festynów, pikników, festiwali filmowych związanych 
z kulturą lub edukacją, kształcenie praktyczne, Doradztwo za-
wodowe, Usługi edukacyjne i treningowe, Kształcenie usta-
wiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Nagrywanie 
materiałów dydaktycznych, Organizowanie i prowadzenie im-
prez edukacyjnych oraz kulturalno - rozrywkowych, Usługi 
w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi 
współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także 
dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 
usługi pisania blogów, Usługi w zakresie gier dostarczanych 
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on-line z sieci komputerowej, drogą elektroniczną, Usługi 
w zakresie dostarczania informacji on-line odnośnie gier kom-
puterowych, Usługi w zakresie dostarczania interaktywnych 
gier komputerowych typu multi-player, także przez Internet 
i elektroniczną sieć komunikacyjną, 42 Badania w dziedzinie 
mediów społecznościowych, Wykonywanie opinii i badań 
w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, 
Usługi badawcze, Udostępnianie oprogramowania w global-
nej sieci komputerowej, Umożliwianie tymczasowego użytko-
wania oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego 
do konsultacji, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego 
nie do pobrania, Usługi hurtowni danych [składowanie da-
nych], Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, 
Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwi-
zacji danych, Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Opracowywa-
nie platform komputerowych, Instalacja, konserwacja, aktuali-
zacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Progra-
mowanie oprogramowania do platform informacyjnych w In-
ternecie, Programowanie oprogramowania do portali interne-
towych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Pro-
gramowanie oprogramowania do platform handlu elektro-
nicznego, Projektowanie i opracowywanie portali interneto-
wych, administrowanie portalami internetowymi, forum inter-
netowym, Udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajo-
wych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, 
usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwi-
sów informacyjnych, Obsługa stron Web i portali, obsługa fo-
rum dyskusyjnego, Administrowanie portalami internetowy-
mi, forum internetowym, Zarządzanie portalami internetowy-
mi, Kompilacja informacji naukowych, Kompilacja stron inter-
netowych, Tworzenie indeksów stron www, elektroniczne 
przetwarzanie danych, Usługi administratora baz danych, tak-
że monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych 
dla mailingu masowego, Kompilacja programów do przetwa-
rzania danych, Kompilacja informacji związanych z systemami 
informacyjnymi, Projektowanie graficzne w celu kompilacji 
stron w Internecie, Usługi artystów grafików, plastyków, Usługi 
projektantów, Usługi graficzne, Projektowanie opakowań, 
Usługi wzornictwa przemysłowego, Wzornictwo i rozwój pro-
duktów multimedialnych, multimedialnego software, Usługi 
programistyczne, Prace badawczo - rozwojowe dla osób trze-
cich, Opracowywanie projektów technicznych, Badania tech-
niczne, Ekspertyzy inżynieryjne, Testowanie materiałów, Kon-
trola jakości, Usługi informatyczne w zakresie projektowania 
i opracowywania programów komputerowych, interaktyw-
nych stron internetowych, witryn i serwisów informacyjnych, 
Rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputero-
wym i telekomunikacyjnymi, Wynajem czasu dostępu do sieci 
komputerowych, Wynajem pojemności pamięci w sieciach 
komputerowych dostawcom treści oraz producentom towa-
rów, jak również usługodawcom, wszystkie powyższe usługi 
także świadczone on-line, Wypożyczanie serwerów [hosting], 
Rozwój, tworzenie, rozbudowa i konserwacja (ulepszanie i ak-
tualizacja) programów komputerowych, systemów kompute-
rowych, jak również ich wynajem, Analizy systemów kompu-
terowych, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie (hosting) witryn internetowych na serwerach 
komputerowych w globalnej sieci komputerowej, Usługi w za-
kresie oprogramowania umożliwiającego interakcję telefonu 
z reklamą (prasa, Internet, outdoor, TV), Projektowanie obrazu, 
hosting blogów, Elektroniczne przechowywanie informacji, 
45 Usługi serwisów społecznościowych on-line, Zarządzanie 
własnością przemysłową, Zarządzanie własnością intelektual-
ną, Zarządzanie planami licencyjnymi, Wykonywanie, zarzą-

dzanie i ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, wzor-
nictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego, 
materiałów drukowanych, Licencjonowanie programów kom-
puterowych [usługi prawne].

(210) 526053 (220) 2021 03 12
(731) FINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) AgriWrap
(510), (511) 17 Folia polipropylenowa, inna niż do pakowania.

(210) 526248 (220) 2021 03 17
(731) WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.18, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi w zakresie logistyki takie jak zarządza-
nie logistyką klienta jako zarządzanie sprzedażą w kanałach 
dystrybucji, Usługi obsługi klienta w zakresie przyjmowania 
reklamacji i zwrotów, Outsourcing w zakresie usług logistycz-
nych, Usługi pośrednictwa handlowego, 36 Usługi pośred-
nictwa w zakresie ubezpieczeń w szczególności ubezpie-
czeń towarów oraz przesyłek, Doradztwo w sprawach ubez-
pieczeń, Usługi finansowe oraz pośrednictwo w sprawach fi-
nansowych, 39 Krajowy i międzynarodowy transport drogo-
wy, lotniczy i morski, Logistyka transportu, Spedycja morska, 
lotnicza, drogowa, kolejowa, Usługi w zakresie dostarczania 
towarów, dostarczania paczek, przesyłek oraz koresponden-
cji, Fracht oraz pośrednictwo frachtowe, Magazynowanie, 
dystrybucja towarów, Konfekcjonowanie, Pakowanie towa-
rów, Składowanie towarów, Metkowanie towarów do celów 
transportu, Wynajmowanie magazynów, Wypożyczanie 
pojazdów, Rozładunek, Pośrednictwo w transporcie, Usługi 
informacyjne w powyższym zakresie.

(210) 529602 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; CYFROWY 
POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa; POLKOMTEL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 
26.11.09, 26.11.12, 26.15.01, 29.01.12

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
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nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 

usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
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w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 

usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
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munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-

dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 530574 (220) 2021 06 22
(731) ME GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANT BASED not only for vegans

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.02.07, 26.02.18, 26.02.19, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Sło-
dycze owocowe, Cukierki, Lizaki, Desery czekoladowe, Ciasta 
i ciastka, Lody, Desery lodowe, Wyroby na bazie kakao i cze-
kolady, Kakao, Czekolada, Czekoladki, Batony czekoladowe, 
Bombonierki, Kawa, Herbata, Napoje na bazie kawy i kakao, 
Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Cukier, Ryż, Tapioka, 
Sago, Kawa naturalna, Mąka, Produkty zbożowe w posta-
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ci batonów, Chipsy zbożowe, Chleb, Bułki, Bułeczki słodkie, 
Miód, Syropy i melasa, Wszystkie powyższe również jako pro-
dukty ekologiczne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, także 
za pośrednictwem sieci Internet takich towarów jak zdrowa 
żywność, produkty spożywcze rolnictwa ekologicznego, 
spożywcze produkty lecznicze, napoje spożywcze produkty 
dla diabetyków, wyroby cukiernicze dla diabetyków, słody-
cze dla diabetyków, napoje dla diabetyków, artykuły żywno-
ściowe dla diabetyków, w tym z rolnictwa ekologicznego, 
preparaty dietetyczne dla diabetyków, preparaty uzupeł-
niające dietę dla diabetyków, chleb dla diabetyków, owoce 
konserwowane, suszone i gotowane, warzywa konserwowa-
ne, galaretki, dżemy, kompoty, chrupki owocowe, produkty 
spożywcze i napoje na bazie soi, soja konserwowana, sałatki, 
zupy, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, produkty 
rolnictwa ekologicznego takie jak: kawa, herbata, kakao, na-
poje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, 
kawa naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, lody, miód, 
melasa (syropy), ekologiczne produkty rolne, ogrodnicze i le-
śne, nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów na bazie 
produktów ekologicznych pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towa-
ry, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, 
bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Informacja na temat sprzeda-
ży produktów.

(210) 531280 (220) 2021 07 08
(731) RUSIN BARTOSZ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Akcesoria 
do wyrobu biżuterii, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z me-
tali szlachetnych, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Kolczy-
ki, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki jubilerskie, Naszyjniki, Pier-
ścionki, Szpilki ozdobne, Zapięcia do biżuterii, 25 Obuwie, 
Odzież, Bielizna osobista, Bokserki, Czapki [nakrycia głowy], 
Daszki, Kamizelki, Kaptury, Kąpielówki, Koszulki z krótkim rę-
kawem, Legginsy, Opaski na głowę, Paski, Podkoszulki spor-
towe, Pulowery, Rękawiczki, Skarpetki, Stroje plażowe, Szale, 
Szlafroki, Trykoty, Koszule, Swetry, Chusty [odzież], Bluzy, 
Spodnie, Krawaty, Kurtki, Nakrycia głowy, Garnitury, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży biżuterii i wyro-
bów jubilerskich oraz odzieży i obuwia, Usługi handlu hurto-
wego w zakresie sprzedaży biżuterii i wyrobów jubilerskich 
oraz odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży w hurtowniach, 
sklepach detalicznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż 
wysyłkowa biżuterii i wyrobów jubilerskich oraz odzieży 
i obuwia, Organizowanie sprzedaży biżuterii i wyrobów jubi-
lerskich oraz odzieży i obuwia w trybie aukcji również inter-
netowych i przetargów.

(210) 531281 (220) 2021 07 08
(731) RUSIN BARTOSZ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYDORIA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Akcesoria 
do wyrobu biżuterii, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z me-
tali szlachetnych, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Kolczy-
ki, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki jubilerskie, Naszyjniki, Pier-
ścionki, Szpilki ozdobne, Zapięcia do biżuterii, 25 Obuwie, 
Odzież, Bielizna osobista, Bokserki, Czapki [nakrycia głowy], 
Daszki, Kamizelki, Kaptury, Kąpielówki, Koszulki z krótkim rę-
kawem, Legginsy, Opaski na głowę, Paski, Podkoszulki spor-
towe, Pulowery, Rękawiczki, Skarpetki, Stroje plażowe, Szale, 
Szlafroki, Trykoty, Koszule, Swetry, Chusty [odzież], Bluzy, 
Spodnie, Krawaty, Kurtki, Nakrycia głowy, Garnitury, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży biżuterii i wyro-
bów jubilerskich oraz odzieży i obuwia, Usługi handlu hurto-
wego w zakresie sprzedaży biżuterii i wyrobów jubilerskich 
oraz odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży w hurtowniach, 
sklepach detalicznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż 
wysyłkowa biżuterii i wyrobów jubilerskich oraz odzieży 
i obuwia, Organizowanie sprzedaży biżuterii i wyrobów jubi-
lerskich oraz odzieży i obuwia w trybie aukcji również inter-
netowych i przetargów.

(210) 531357 (220) 2021 07 09
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nimm2 Słoneczny Sad

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.21, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, 
ciasta, lody.

(210) 531855 (220) 2021 07 22
(731) OSNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOUVE WITH LOVE

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10

(510), (511) 25 Odzież, Odzież gotowa, Odzież wierzchnia, 
Bandany na szyję, Bezrękawniki, Bielizna, Bluzki, Bluzy, Chust-
ki, Chusty [odzież], Fulary, Krawaty, Odzież z imitacji skóry, 
Odzież skórzana, Paski materiałowe [odzież], Paski skórzane 
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[odzież], Rękawiczki, Szale, Szaliki, Apaszki, Suknie, Sukien-
ki, Stroje maskaradowe, Spódnice, Szelki, Garsonki, Rajsto-
py, Pończochy, Skarpetki, Dzianina [odzież], Fartuchy, Futra 
[odzież], Kaptury, Kieszenie do odzieży, Kombinezony, Na-
krycia głowy, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Legginsy, 
Płaszcze, Palta, Podkoszulki, Podszewki gotowe [część gar-
deroby], Poncza, Prochowce, Spodnie, Sukienki na szelkach 
do noszenia na bluzkę, Swetry, T-shirty, Żakiety pikowane, 
35 Pokazy towarów, Promocja sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, 
Usługi sprzedaży w sklepach i butikach z odzieżą, bielizną, 
nakryciami głowy i dodatkami do odzieży, chustkami, sza-
lami, fularami, krawatami, paskami, Współpraca handlowa 
z dostawcami i producentami, 43 Usługi gastronomiczne 
i hotelarskie świadczone przez restauracje, kawiarnie, kafete-
rie, bary, herbaciarnie, hotele, motele, stołówki, zajazdy, Przy-
gotowywanie posiłków, Usługi cateringowe.

(210) 533069 (220) 2021 08 23
(731) Krtek a myška s.r.o., Ostrawa, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSKA THANK GOD WE HAVE PIZZA WŁOSKA

(531) 02.09.15, 01.01.09, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 Zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 533077 (220) 2021 08 23
(731) Krtek a myška s.r.o., Ostrawa, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL DENTE PASTA & PROSECCO BAR

(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.03.01
(510), (511) 43 Zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 533094 (220) 2021 08 23
(731) ROMANOWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EP500

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do olejów.

(210) 533287 (220) 2021 08 30
(731) KUMOR KAROLINA, Wisówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Yoniversal Care

(531) 01.15.15, 05.05.20, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.02, 
29.01.06

(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Esencje 
do pielęgnacji skóry, Skóra [Preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji -], Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Olej-
ki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki perfumowane 
do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, 
Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki destylo-
wane do pielęgnacji urody, Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Olejek do ką-
pieli, Olejek różany, Olejki do nawilżania skóry po opalaniu, 
Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, 
Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty perfum, Ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych.

(210) 533307 (220) 2021 08 30
(731) STRZAŁKA GRZEGORZ, Poddębice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA NEAPOLITANA la mia FABBRICA
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(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, Gotowe posiłki gotowane składające się 
całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane 
składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Goto-
we posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, 
Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, 
Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Gotowe po-
siłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające 
się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie 
z kaczki, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców 
morza, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], 
Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe 
posiłki zawierające [głównie] jajka, Gotowe posiłki zawiera-
jące [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głów-
nie] boczek, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie 
z warzyw, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Nabiał 
i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłusz-
cze jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, 30 Produkty żywnościowe 
z ciasta, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Sól, przyprawy i dodatki smako-
we, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczo-
ne do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, 
Gotowe posiłki w formie pizzy, Pizza, Świeża pizza, 43 Za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów.

(210) 533311 (220) 2021 08 31
(731) DYMALSKI PAWEŁ, DYMALSKA DOMINIKA 

DECODENT SPÓŁKA CYWILNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) decodent

(531) 02.09.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05, 29.01.06
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi nauczania 
związane z branżą stomatologiczną, Nauczanie pielęgnacji 
stomatologicznej, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie 
szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja 
webinariów, 44 Usługi dentystyczne, Usługi ortodontyczne, 
Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Chirurgia, Konsulta-
cje dentystyczne, Stomatologia z sedacją, Doradztwo zwią-
zane ze stomatologią, Usługi doradcze dotyczące implantów 
protetycznych, Usługi w zakresie wybielania zębów, Usługi 
czyszczenia zębów, Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 533344 (220) 2021 08 30
(731) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alpha ESS

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne mo-
duły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibro-
wane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie 
fotowoltaiczne), urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energie elek-
tryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarza-
nia energii elektrycznej z energii słonecznej, banki energii, 
urządzenia do regulacji energii, liczniki energii elektrycznej, 
elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, 
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej.

(210) 533346 (220) 2021 08 30
(731) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLUNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne mo-
duły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibro-
wane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie 
fotowoltaiczne), urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energie elek-
tryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarza-
nia energii elektrycznej z energii słonecznej, banki energii, 
urządzenia do regulacji energii, liczniki energii elektrycznej, 
elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, 
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej.

(210) 533409 (220) 2021 09 01
(731) NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Nucleozin
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, leki 
pomocnicze, żywność i napoje dietetyczne, w szczególności 
suplementy diety, żywność homogenizowana, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, żywność dla nie-
mowląt, substancje dietetyczne do celów leczniczych.



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT07/2022

(210) 533426 (220) 2021 09 01
(731) MORYŃ RENATA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GOOD DAYS
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 533755 (220) 2021 09 09
(731) FIRGON GABRIELA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE NOGRIF, Sumin
(540) (znak słowny)
(540) GULANDZIE
(510), (511) 30 Wyroby z mąki, pierogi, kluski, 43 Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Prowadzenie restauracji, ba-
rów, karczm i innych punktów gastronomicznych.

(210) 533771 (220) 2021 09 10
(731) CERAMIKA - KOŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOŃSKIE CERAMIKA

(531) 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26, 27.05.01
(510), (511) 19 Płytki niemetalowe dla budownictwa, Płytki 
ceramiczne ścienne i podłogowe, Oblicówki niemetalowe, 
okładziny niemetalowe dla budownictwa, Posadzki nieme-
talowe, Mozaiki dla budownictwa.

(210) 534358 (220) 2021 09 24
(731) TERMINAL PORTOWY ELBLĄG SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) GROSZEK DIAMENT
(510), (511) 4 Węgiel, węgiel typu groszek i produkty węglo-
we ujęte w tej klasie, z wyłączeniem ekogroszku, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej: węgla, węgla typu groszek 
i produktów węglowych ujętych w klasie 4, z wyłączeniem 
usług sprzedaży detalicznej i hurtowej ekogroszku, 39 Kon-
fekcjonowanie: węgla, węgla typu groszek i produktów 
węglowych ujętych w klasie 4, z wyłączeniem konfekcjono-
wania ekogroszku, transport, dystrybucja, magazynowanie: 
węgla, węgla typu groszek i produktów węglowych ujętych 
w klasie 4, z wyłączeniem transportu, dystrybucji, magazyno-
wania ekogroszku, 40 Obróbka i przetwarzanie: węgla, wę-
gla typu groszek i produktów węglowych ujętych w klasie 4, 
z wyłączeniem obróbki i przetwarzania ekogroszku.

(210) 534359 (220) 2021 09 24
(731) TERMINAL PORTOWY ELBLĄG SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) ORZECH DIAMENT
(510), (511) 4 Węgiel, węgiel typu orzech i produkty węglo-
we ujęte w tej klasie, z wyłączeniem ekogroszku, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej węgla, węgla typu orzech 
i produktów węglowych ujętych w klasie 4, z wyłączeniem 
usług sprzedaży detalicznej i hurtowej ekogroszku, 39 Kon-
fekcjonowanie: węgla, węgla typu orzech i produktów wę-
glowych ujętych w klasie 4, z wyłączeniem konfekcjono-

wania ekogroszku, transport, dystrybucja, magazynowanie: 
węgla, węgla typu orzech i produktów węglowych ujętych 
w klasie 4, z wyłączeniem transportu, dystrybucji, magazyno-
wania ekogroszku, 40 Obróbka i przetwarzanie: węgla, węgla 
typu orzech i produktów węglowych ujętych w klasie 4, z wy-
łączeniem obróbki i przetwarzania ekogroszku.

(210) 534361 (220) 2021 09 24
(731) KĘDZIOR KORNEL, Kochanówka
(540) (znak słowny)
(540) HYDRODERM
(510), (511) 8 Przybory do manicure i pedicure, Narzędzia 
ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgna-
cyjnych, Przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, 
Przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka, Urzą-
dzenia elektroniczne do złuszczania martwego naskórka, 
44 Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo 
dotyczące kosmetyków, Doradztwo w dziedzinie pielęgna-
cji ciała i urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Gabi-
nety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Kuracje 
do włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, Pielęgnacja urody, Salony piękności, 
Usługi kosmetyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące pielę-
gnacji urody, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała 
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów piękności, 
Usługi spa, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, 
Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twa-
rzy, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie 
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Wynajem sprzętu 
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Zabiegi kosmetyczne, 
Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Za-
biegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na cia-
ło, twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi 
odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopo-
czucia ciała i ducha, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usłu-
gi w zakresie usuwania włosów, Usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, Usługi zabiegów na cellulit.

(210) 534364 (220) 2021 09 24
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GENZI
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błysz-
czyki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, 
Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid 
do makijażu, Kadzidełka, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki 
do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmety-
ki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kre-
my ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, 
Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy 
i ciała, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka 
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające bal-
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samy do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki 
do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki], 
Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi złuszczające 
do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmety-
ki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i cia-
ła, Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do wło-
sów, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty ko-
smetyczne do włosów, Puder do ciała, Puder do makijażu, 
Serum do celów kosmetycznych, Środki do higieny jamy ust-
nej, Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki do ust, Szam-
pony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmety-
ków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samo-
opalania, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [ko-
smetyki], 5 Zioła do palenia do celów medycznych, Probioty-
ki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Su-
plementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe 
w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze, 
Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Kro-
ple witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Prepara-
ty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witamino-
we, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy 
diety, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
Suplementy diety składające się z witamin, Przeciwutleniają-
ce suplementy, Suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śla-
dowych, 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy 
komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Na-
grane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane 
filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane pły-
ty CD ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, 
Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, 
Etui na smartfony, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Mysz-
ki komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne 
aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry kom-
puterowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Pu-
blikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, 
Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pa-
mięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo, 
Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprze-
wodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, 
E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafi-
ki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne pu-
blikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie 
gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki eduka-
cyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smart-
fonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie in-
teraktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia 
i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przecho-
wywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane 

oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pa-
mięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do prze-
twarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Kom-
ponenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe 
do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt 
audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, 
Rzutniki, Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Apa-
raty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, 
Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki 
chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficz-
ne, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramo-
wanie do przetwarzania w chmurze, 14 Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej pró-
by, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, 
Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], 
Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, 
Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do ce-
lów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, 
Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki 
[biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalo-
we do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z me-
tali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], 
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów 
i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki bi-
żuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, 
Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania 
i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze 
na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bile-
ty, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [pe-
riodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, 
Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki 
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolek-
cjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe 
długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pi-
saki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, 
Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętni-
ki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], 
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], 
Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i wi-
dokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Pu-
blikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje rekla-
mowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spina-
cze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biuro-
we], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy pi-
śmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do ko-
lorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kalkomanie], 
Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory 
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z pa-
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pieru, Kleje do użytku biurowego, Materiały i środki dla arty-
stów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artyku-
ły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kali-
graficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby 
do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby 
papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domo-
wych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie 
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 
18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki 
damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, Torby 
podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki 
i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonet-
ki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe 
plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosme-
tyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na do-
kumenty, Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na karty kre-
dytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, Para-
sole, 20 Meble, Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogro-
dowe, Ekrany [meble], Skrzynie [meble], Pufy [meble], Siedze-
nia [meble], Meble do siedzenia, Stanowiska pracy [meble], 
Meble do salonu, Meble do przechowywania, Sprzęt biuro-
wy [meble], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble wielofunk-
cyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble sypialne, 
Łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Poduszki, Fotele, 
Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysoko-
ści, Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe, 
Szafki do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 Narzuty 
na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, 
Ręczniki, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna 
kuchenna, Bielizna pościelowa i koce, Kołdry, Koce na kana-
pę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, Pokrowce i narzuty 
na meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Tekstylia, 
Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Teksty-
lia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Ręczniki 
kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki 
dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, 
Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne 
koce na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], 
Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Ko-
szule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kaptu-
rem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, 
Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dre-
sy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież trenin-
gowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, 
Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krót-
kimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, 
Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Ko-
stiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie 
spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, 
Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właści-
wościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, 
Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szali-
ki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, 
Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Panto-
fle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw 
sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Pod-
koszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bieli-
zna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki dam-
skie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Akcesoria do pływa-
nia, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt 

sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe [zabawki], 
Broń zabawkowa, Bumerangi, Deski do pływania, Deski 
do uprawiania sportów wodnych, Deskorolki, Dmuchane ba-
seny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dyski latające, Flip-
pery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektroniczne, Gry kar-
ciane, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry muzyczne, Gry 
planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, Gry sportowe, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Hulajnogi [zabawki], Kar-
ty do gry, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do pływa-
nia, Łamigłówki, Maski zabawkowe, Maski osłaniające twarz, 
do użytku sportowego, Maskotki, Ochraniacze amortyzujące 
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze ciała 
do użytku sportowego, Pieniądze do zabawy, Piłki do ćwi-
czeń, Pistolety zabawkowe, Podręczne konsole do gry, Pojaz-
dy [zabawki], Puzzle, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne 
gadżety na imprezy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do za-
bawy], Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny 
rozrywkowe, Sprzęt sportowy, Szachy [gry], Trąbki papiero-
we, Tuby strzelające na imprezy, Urządzenia do gier kompu-
terowych, Urządzenia do gier elektronicznych, Urządzenia 
pływackie do pływania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie sterowa-
ne zabawki elektroniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, Zesta-
wy do zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony do gier, 
Żetony do gier hazardowych, Balony na przyjęcia, Artykuły 
do robienia dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki dla 
gości na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski kar-
nawałowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia], Piłki do gier, Piłki do zabawy, Samochody 
do zabawy, Modele samochodów, Klocki do budowy [za-
bawki], Szachownice, Akcesoria nadmuchiwane do base-
nów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zaba-
wy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Do-
mino, Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elek-
troniczne gry planszowe, Figurki zabawkowe do kolekcjono-
wania, Futerały przystosowane do noszenia artykułów spor-
towych, Futerały ochronne do urządzeń do zdalnego stero-
wania konsolami do gier wideo, Huśtawki [zabawki], Kon-
strukcje do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy na loterie, Łyż-
worolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do zabawy, Narty, 
Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy 
gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Skakanki, Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przysto-
sowane do noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia 
do sztuczek magicznych, Urządzenia rozrywkowe na mone-
ty, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Konso-
le do gier, Kontrolery do konsoli gier, Kontrolery do gier kom-
puterowych, Maszyny do gier, Przenośne gry i zabawki po-
siadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne [podręczne] 
gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
Przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, 30 Lody, 
Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Pizza, 
Przekąski słone na bazie zbóż, Batony zbożowe i energetycz-
ne, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Wyroby cu-
kiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Napo-
je mrożone na bazie kawy, Mrożone wyroby cukiernicze za-
wierające lody, Sorbety, Desery lodowe, Owsianka, Muesli, 
Płatki kukurydziane, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Cu-
kierki, Słodycze [cukierki], Słodycze bez cukru, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, 
Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, Soki, Wody gazowa-
ne, Wody mineralne, Cola, Lemoniada, 35 Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Administrowanie pro-
gramami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, 
Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt finan-
sowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
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gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, 
Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Fakturowanie, 
Ekonomiczne prognozy, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych (Pozy-
skiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Optymalizacja stron 
internetowych, Promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Produkcja programów typu 
telezakupy, Produkcja filmów reklamowych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pokazy towa-
rów, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Organizowanie targów handlo-
wych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komu-
nikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, 
Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie 
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi public relations, Usługi relacji z media-
mi, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re-
klamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 

budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu kompu-
terowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego do-
tyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komór-
kowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Wy-
najem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promo-
cją sławnych osób, Analiza trendów biznesowych, Analiza 
trendów marketingowych, Doradztwo w zakresie planowa-
nia kariery, Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, Mar-
keting internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, 
Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, 
Usługi planowania kariery, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralny-
mi publikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detaliczne-
go w związku ze smartfonami, Usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, 36 Administrowanie finansami, Administrowanie 
inwestycjami, Administrowanie nieruchomościami, Agencje 
nieruchomości, Analiza inwestycyjna, Crowdfunding, Do-
radztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo do-
tyczące inwestowania w nieruchomości, Doradcze usługi 
zarządzania finansowego, Doradztwo inwestycyjne, Doradz-
two w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w spra-
wach finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji kapita-
łowych, Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Działalność finansowa, Dzierża-
wa lub wynajem budynków, Finansowanie nieruchomości, 
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Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie pro-
jektów deweloperskich, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, Finan-
sowanie rozwoju produktów, Finansowanie przedsięwzięć 
biznesowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątkowe [nie-
ruchomości], Notowania giełdowe, Ocena i wycena nieru-
chomości, Organizowanie inwestycji, Organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, Organizowanie finanso-
wania zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizo-
wanie zbiórek finansowych, Organizowanie zbiórek charyta-
tywnych [na rzecz osób trzecich], Planowanie i zarządzanie 
finansowe, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Skomputery-
zowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, Skompu-
teryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, Sponso-
rowanie finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usłu-
gi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu 
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kup-
nem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości przy 
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieru-
chomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczą-
ce własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi finansowe, Usługi finansowe w zakre-
sie nieruchomości, Usługi finansowe związane z działalno-
ścią gospodarczą, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie 
zarządzania finansami, Usługi zarządzania majątkiem i nieru-
chomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowdfunding, 
Wycena nieruchomości, Wynajem budynków, Wynajem do-
mów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem nierucho-
mości i majątku, Zarządzanie domami, Zarządzanie budyn-
kami, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Za-
rządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie nie-
ruchomością, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbie-
ranie funduszy w celach finansowych, 37 Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi doładowywania pojazdów elektrycz-
nych, Nadzór budowlany, Ciesielstwo, Konsultacje budowla-
ne, Budownictwo podwodne, Budownictwo, Budowa stoisk 
i sklepów targowych, Budowa i naprawa magazynów, Budo-
wa fabryk, 38 Poczta elektroniczna, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie bezprzewodowe, Łącz-
ność telegraficzna, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, Komunikacja radiowa, Informacja o telekomunikacji, 
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Agencje informacyjne, Przesyłanie on-line kartek z życzenia-
mi, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomości, Trans-
fer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów interne-
towych online, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne 
środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi 
telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Wynajem sprzętu tele-
komunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do global-

nych sieci komputerowych, Wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi trasowania i pod-
łączania do sieci telekomunikacyjnej, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Podcasting, Transmisja strumieniowa da-
nych, Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja 
dźwięku, wideo i informacji, Transmisja treści multimedial-
nych przez Internet, Usługi transmisji wideo na żądanie, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo 
i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie online, Przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług online i Internetu, Przesyłanie informacji 
drogą online, Nadawanie programów za pośrednictwem In-
ternetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmi-
sja danych audio za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi zwią-
zane z portalami telekomunikacyjnymi, Transmisja materia-
łów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero-
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za po-
średnictwem Internetu, Usługi przesyłania i odbioru wiado-
mości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów 
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, 
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi komputero-
wych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali internetowych, Zapew-
nianie dostępu do informacji w Internecie, Udostępnianie 
komputerowej bazy danych, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Usługi w zakresie elektronicznej trans-
misji informacji, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, 
Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dub-
bing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, 
Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywko-
wych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Montaż taśm wideo, Nagrywanie na ta-
śmach wideo, Organizacja imprez rozrywkowych typu co-
splay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów 
piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pi-
sanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozryw-
ka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja wi-
dowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy 
rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów re-
klamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem 
pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia fil-
mowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne 
usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
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w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn 
[gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub naucza-
nie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, eduka-
cyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usłu-
gi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi pre-
zenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, 
Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli na żywo, 
Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, 
Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za po-
mocą internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie treści audio online 
nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści eduka-
cyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, au-
dio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach roz-
rywkowych, Rozrywka interaktywna online, Usługi w zakre-
sie publikowania online, Publikacje multimedialne, Udostęp-
nianie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki online, Udo-
stępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Or-
ganizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Za-
pewnianie rozrywki na żywo, Edycja nagrań wideo, Edycja 
nagrań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów fil-
mowych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Organizacja i przeprowadzanie 
koncertów muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Pu-
blikowanie piosenek, dostarczanie rozrywki w postaci nagra-
nej muzyki, impresariat artystyczny, organizowanie wyda-
rzeń muzycznych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 42 Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy syste-
mów komputerowych, Badania naukowe, Badania naukowe 
i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, Badania 
technologiczne, Badania w dziedzinie budownictwa, Bada-
nia w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Hosting ser-
werów, Hosting stron internetowych, Konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Opra-
cowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogra-
mowania, Opracowywanie platform komputerowych, Opra-
cowywanie projektów technicznych, Powielanie programów 
komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, 
Projektowanie budowlane, Projektowanie graficzne materia-
łów promocyjnych, Projektowanie mody, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Projektowanie urbanistyczne, Rozsie-
wanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania 
deszczu, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Świadczenie 
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy 
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
online, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie 
aplikacji mobilnych, Programowanie aplikacji multimedial-
nych, Pisanie programów komputerowych, Projektowanie 

stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, 
Programowanie oprogramowania do platform interneto-
wych, Tworzenie platform internetowych do handlu elektro-
nicznego, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie in-
formatyki, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS], Usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii te-
lekomunikacyjnej, Usługi projektowania grafiki komputero-
wej, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Projektowanie 
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji 
natychmiastowej, Projektowanie, opracowywanie i wdraża-
nie oprogramowania, doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
netowego, 44 Usługi z zakresu szkółek roślin, Usługi medycz-
ne, Usługi medycyny alternatywnej, Uprawa roślin, Sadzenie 
drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, Hodowla 
zwierząt, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Aro-
materapia, Usługi fryzjerskie, Usługi kosmetyczne, Masaż.

(210) 534366 (220) 2021 09 24
(731) SOWA WERONIKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WRS
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błysz-
czyki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, 
Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid 
do makijażu, Kadzidełka, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki 
do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmety-
ki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kre-
my ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, 
Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy 
i ciała, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka 
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające bal-
samy do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki 
do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki], 
Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi złuszczające 
do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmety-
ki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i cia-
ła, Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do wło-
sów, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty ko-
smetyczne do włosów, Puder do ciała, Puder do makijażu, 
Serum do celów kosmetycznych, Środki do higieny jamy ust-
nej, Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki do ust, Szam-
pony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmety-
ków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samo 
opalania, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [ko-
smetyki], 5 Zioła do palenia do celów medycznych, Probioty-
ki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Su-
plementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe 
w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze, Do-
datki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Krople 
witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty 
witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witaminowe, 
Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, 
Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla spor-
towców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Su-
plementy diety składające się z witamin, Przeciwutleniające 
suplementy, Suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
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menty diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śla-
dowych, 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, 
Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Medale, Zawieszki [biżute-
ria], Zegarki, Zegary, Monety, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria 
do zegarków, Amulety, Biżuteria wykonana z metali szlachet-
nych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy, 
Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria do biżuterii, 
Etui na zegarki, Figurki do celów ozdobnych z metali szla-
chetnych, Kamienie szlachetne, Kasetki na biżuterię, Kolczyki, 
Klipsy, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Kra-
waty (Spinki do -), Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], 
Naszyjniki, Odznaki metalowe do noszenia [metale szlachet-
ne], Osobiste ozdoby z metali szlachetnych, Sztuczna biżute-
ria, Biżuteria osobista, Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki 
[biżuteria], Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachet-
nymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imita-
cjami, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki 
do mankietów i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżute-
ria], Wisiorki biżuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby 
jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Al-
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artyku-
ły biurowe, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły 
do pisania i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły 
papiernicze na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, 
Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Cza-
sopisma [periodyki], Datowniki, Drukowane materiały pi-
śmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, 
Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Kartony na prezenty, Kar-
ty, Karty do kolekcjonowania, Karty okolicznościowe, Karty 
pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Ko-
miksy, Kolorowe długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, 
Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, Materiały do ry-
sowania, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Na-
klejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, 
Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały 
biurowe, Pastele [kredki], Periodyki [czasopisma], Pinezki, Pa-
pierowe metki [zawieszki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty 
reklamowe, Pocztówki i widokówki, Przyrządy do pisania, 
Przyrządy do rysowania, Publikacje promocyjne, Publikacje 
edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregatory, 
Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne zeszyty, 
Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, Wizy-
tówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, 
Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do ko-
lorowania, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albumy 
do wklejania, Naklejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Dru-
kowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały eduka-
cyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane zapro-
szenia, Dzienniki, Etui na przybory do pisania, Etui na pasz-
porty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, Kleje do użytku 
biurowego, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Po-
radniki [podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy 
reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wy-
konane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby 
z tworzyw sztucznych, do celów domowych, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, rze-
mieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Parasole, Ak-

tówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui na banknoty, Etui na karty 
kredytowe, Etui na klucze, Etui na wizytówki, Futerały prze-
nośne na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki ko-
smetyczne, Kufry i torby podróżne, Kufry bagażowe, Małe 
walizki, Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Plecaki, Port-
fele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, Saszetki biodro-
we, Teczki i aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby na zakupy, 
Torby przenośne, Torby sportowe, Torby podróżne, Torby 
plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torebki, Toreb-
ki damskie, Walizeczki, Walizki, Walizy, Zestawy podróżne 
[wyroby skórzane], 20 Meble, Meble biurowe, Meble domo-
we, Meble ogrodowe, Ekrany [meble], Skrzynie [meble], Pufy 
[meble], Siedzenia [meble], Meble do siedzenia, Stanowiska 
pracy [meble], Meble do salonu, Meble do przechowywania, 
Sprzęt biurowy [meble], Meble domowe, biurowe i ogrodo-
we, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble 
wielofunkcyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble 
sypialne, Łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Po-
duszki, Fotele, Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z re-
gulacją wysokości, Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, 
Fotele biurowe, Szafki do komputerów [meble], Pufy typu 
sako, 24 Narzuty na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Po-
szwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna domowa, w tym ręczniki 
do twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna pościelowa i koce, Koł-
dry, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, Po-
krowce i narzuty na meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia 
na łóżka, Tekstylia, Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposa-
żenia domu, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie 
domowym, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczni-
ki plażowe, Ręczniki dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóż-
ka, Pledy podróżne, Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce 
bawełniane, Jedwabne koce na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Garni-
tury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Kra-
waty, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, 
Nakrycia głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, 
Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, 
Odzież, Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież wieczoro-
wa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, 
Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, 
Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chus-
ty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, 
Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki 
polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z na-
drukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], 
Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, 
Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, 
Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, 
Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krót-
kim rękawem, Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle 
domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, 
Pantofle z tworzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Podko-
szulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki 
z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna 
osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów deta-
licznych online związane z produktami kosmetycznymi i pie-
lęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmują-
ce odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi han-
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dlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżute-
rią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami pa-
pierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi han-
dlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu.

(210) 534423 (220) 2021 09 27
(731) SIMFER DAYANIKLI TÜKETIM MAMÜLLERI TICARET  

VE SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Stambuł, TR
(540) (znak słowny)
(540) CARINO
(510), (511) 7 Maszyny do obróbki drewna, Roboty przemy-
słowe do obróbki drewna, Roboty przemysłowe do formo-
wania drewna, Maszyny do formowania metali, Maszyny 
do obróbki metali, Roboty przemysłowe do obróbki metali, 
Roboty przemysłowe do formowania metali, Obrabiarki 
do maszyn do obróbki drewna, Maszyny do obróbki szkła, 
Maszyny do kształtowania szkła, Roboty przemysłowe 
do obróbki szkła, Obrabiarki do metalu, Maszyny do formo-
wania tworzyw sztucznych, Maszyny do obróbki tworzyw 
sztucznych, Obrabiarki do przemysłu obróbki tworzyw 
sztucznych, Roboty przemysłowe do obróbki tworzyw 
sztucznych, Roboty przemysłowe do formowania tworzyw 
sztucznych, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny do cię-
cia kamienia, Wiertarki do kamienia [obrabiarki], Drukarki 3d, 
Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna, Mechani-
zmy zrobotyzowane do obróbki metalu, Mechanizmy zro-
botyzowane do obróbki szkła, Mechanizmy zrobotyzowane 
do obróbki tworzyw sztucznych, Maszyny budowlane, Ko-
parki, Ładowarki [maszyny], Maszyny do budowy dróg, Ma-
szyny do układania nawierzchni dróg, Wiertarki, Urządzenia 
wiertnicze [wiertnice], Zamiatarki drogowe, Maszyny 
do przenoszenia [podnoszenia] ładunków, Maszyny do za-
ładunku i rozładunku, Maszyny do podnoszenia, Maszyny 
do przenoszenia ciągłych materiałów taśmowych, Maszyny 
do przenoszenia materiałów, Mechanizmy zrobotyzowane 
do podnoszenia, Windy i podnośniki, Dźwigi, Ruchome 
schody, Maszyny do użytku w rolnictwie, Mechanizmy ro-
botyczne stosowane w rolnictwie, Maszyny do przetwór-
stwa zboża, Kombajn zbożowy [maszyny], Maszyny do prze-
twórstwa owoców, Maszyny do przetwórstwa warzyw, Ma-
szyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania 
żywności i napojów, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, 
Buldożery, Części silników innych niż do pojazdów lądo-
wych, Osprzęt silników innych niż do pojazdów lądowych, 
Hydrauliczne urządzenia sterujące do silników i motorów, 
Pneumatyczne urządzenia sterujące do silników i motorów, 
Hamulce inne niż do pojazdów, Okładziny hamulcowe 
do silników, Wały korbowe, Skrzynie biegów, inne niż do po-
jazdów lądowych, Skrzynie biegów będące częściami ma-
szyn, Cylindry do silników, Tłoki do silników, Turbiny, inne niż 

do pojazdów lądowych, Filtry do silników, Filtry oleju [części 
maszyn], Filtry powietrza do silników, Filtry paliwa do silni-
ków pojazdów, Wydechy, Kolektory wydechowe do silni-
ków, Cylindry silników do pojazdów lądowych, Głowice cy-
lindrów do silników, Tłoki do silników pojazdów lądowych, 
Gaźniki, Wtryskiwacze paliwa do silników, Aparatura 
do przetwarzania paliwa do silników pojazdów lądowych, 
Pompy do silników pojazdów lądowych, Zawory do silni-
ków, Rozruszniki silników, Prądnice do pojazdów lądowych, 
Świece zapłonowe do silników pojazdów lądowych, Łoży-
ska [części maszyn], Łożyska kulkowe, Łożyska toczne, Auto-
maty do zdejmowania i zakładania opon, Alternatory elek-
tryczne, Generatory prądu, Instalacje elektryczne [genera-
tory], Generatory wytwarzające energię elektryczną z ener-
gii słonecznej, Urządzenia do malowania, Zautomatyzowa-
ne pistolety natryskowe do malowania, Dziurkarki [maszy-
ny], Dziurkarki elektryczne, Wykrawarki elektryczne, Wykra-
warki pneumatyczne, Wykrawarki hydrauliczne, Pistolety 
do dziurkowania, Dozowniki taśmy klejącej (maszyna), Elek-
tryczne pistolety natryskowe, Pistolety natryskowe [maszy-
ny], Maszyny rozpylające, Ręczne wiertarki elektryczne, Piły 
ręczne, elektryczne, Piły wyrzynarki z napędem elektrycz-
nym, Maszyny do opraw w spirale do użytku przemysłowe-
go, Pistolety do maszyn rozpylających na sprężone powie-
trze, Maszyny na sprężone powietrze, Sprężarki, Kondensa-
tory powietrzne [kompresory], Instalacje do mycia pojaz-
dów, Zrobotyzowane instalacje do mycia pojazdów, Elek-
tryczne urządzenia do spawania, Palniki do spawania gazo-
wego, Maszyny do spawania łukiem elektrycznym, Elek-
tryczne urządzenia do lutowania, Zrobotyzowane urządze-
nia elektryczne do cięcia łukowego, Elektrody do urządzeń 
spawalniczych, Roboty spawalnicze, Maszyny i przyrządy 
do spawania i lutowania, Maszyny drukarskie, Napełniarki, 
Maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, Etykie-
ciarki, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Roboty 
do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania 
w przemyśle, Pakowarki, Elektryczne maszyny pakujące 
do zamykania i uszczelniania tworzyw sztucznych, Maszyny 
do przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do szycia, 
Przemysłowe zrobotyzowane maszyny do szycia, Pompy 
paliwowe, Pompy paliwowe samonastawne, Pompy [ma-
szyny], Maszyny i roboty kuchenne elektryczne, Maszyny 
do krojenia żywności w plastry [elektryczne, kuchenne], Ma-
szyny do przygotowywania żywności [elektryczne, kuchen-
ne], inne niż do gotowania, Ugniatarki [elektryczne maszyny 
kuchenne], Pralki, Pralki przemysłowe, Zmywarki do naczyń, 
Suszarki wirowe [bez podgrzewania], Maszyny do czyszcze-
nia podłóg, Maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], 
Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów, Odkurzacze 
elektryczne i ich części, Odkurzacze, Automaty do sprzeda-
ży, Maszyny do cynkowania, Maszyny do galwanizowania, 
Elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, Złącza uszczel-
niające [części silników], 8 Widelce, Łyżki, Noże, Nieelek-
tryczne noże rzeźnicze, Nieelektryczne noże kuchenne, 
Obieraczki do warzyw, nieelektryczne, Obieraczki do owo-
ców, nieelektryczne, Krajalnice do owoców, Ręczne krajalni-
ce do warzyw, Krajalnice do chleba [obsługiwane ręcznie], 
Noże do obierania, Broń biała [boczna], Ostrza [broń], Ręcz-
ne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, Przybory do manicure i pedicure, Maszynki 
do golenia, Przybory do depilacji, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Nożyczki do włosów, Elektryczne przyrządy do krę-
cenia włosów, Elektryczne prostownice do włosów, Narzę-
dzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), Narzędzia 
ręczne do naprawy pojazdów, Narzędzia ręczne budowla-
ne, do naprawy i konserwacji, Narzędzia ręczne dla leśnic-
twa, Narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne], 
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Narzędzia ręczne do sadzenia cebulek, Narzędzia ręczne 
o napędzie ręcznym, Żelazka nieelektryczne, Żelazka elek-
tryczne, Elektryczne żelazka parowe, 9 Przyrządy pomiaro-
we, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia do badań nauko-
wych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 
Przyrządy meteorologiczne, Elektroniczne urządzenia 
i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, Kompasy 
[przyrządy pomiarowe], Przyrządy do diagnozy [do celów 
naukowych], Przyrządy nawigacyjne, Urządzenia i przyrzą-
dy laboratoryjne, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządze-
nia i przyrządy nawigacyjne, Urządzenia i przyrządy geode-
zyjne, Termometry nie do celów medycznych, Barometry, 
Amperomierze, Woltomierze, Wilgotnościomierze, Urządze-
nia testujące, inne niż do celów medycznych, Teleskopy, Pe-
ryskopy, Kompasy (Kierunkowe -), Prędkościomierze, Mikro-
skopy, Szkła powiększające, Aparatura do destylacji do ce-
lów naukowych, Piece do doświadczeń laboratoryjnych, 
Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do rejestro-
wania dźwięku, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urzą-
dzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Urządzenia 
do transmisji obrazu, Kamery wideo, Aparaty fotograficzne, 
Urządzenia telewizyjne, Magnetowidy, Odtwarzacze DVD, 
Nagrywarki DVD, Nagrywarki dysków CD-ROM, Odtwarza-
cze dysków optycznych, Odtwarzacze MP3, Komputery, 
Komputery osobiste, Tablety, Mikrofony, Głośniki, Słuchawki, 
Urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, Urządzenia 
do odtwarzania do nośników dźwięku i obrazu, Peryferyjne 
urządzenia komputerowe, Telefony komórkowe, Etui na te-
lefony komórkowe, Telefony, Drukarki komputerowe, Skane-
ry [urządzenia do przetwarzania danych], Fotokopiarki, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Optyczne nośniki danych, 
Optyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramo-
wanie, Magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane 
oprogramowanie, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 
Karty magnetyczne kodowane, Optyczne karty, Anteny, An-
teny satelitarne, Wzmacniacze antenowe, Automaty bileto-
we, Bankomaty, Elementy elektroniczne stosowane w ma-
szynach, Półprzewodniki, Obwody [elektryczne lub elektro-
niczne], Chipy [układy scalone], Układy scalone, Diody, Tran-
zystory [elektronika], Głowice magnetyczne do urządzeń 
elektronicznych, Zamki elektroniczne, Fotokomórki, Urzą-
dzenia do zdalnego sterowania do otwierania i zamykania 
drzwi, Czujniki optyczne, Liczniki i wskaźniki ilościowe 
do pomiaru ilości zużycia, Automatyczne wyłączniki czaso-
we., Odzież do ochrony przed wypadkami, napromieniowa-
niem i ogniem, Kamizelki bezpieczeństwa, Aparaty i sprzęt 
ratunkowy, Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, Soczewki 
optyczne, Futerały soczewek optycznych, Pojemniki, Części 
i elementy pojemników, Aparaty i przyrządy do przewodze-
nia, przekształcania, gromadzenia lub kontrolowania energii 
elektrycznej, Wtyczki elektryczne, Puszki łączeniowe [elek-
tryczne], Przełączniki elektryczne, Wyłączniki, Bezpieczniki, 
Stateczniki oświetleniowe, Kable rozruchowe do akumula-
torów, Płytki obwodów elektrycznych, Oporniki elektrycz-
ne, Gniazdka elektryczne, Transformatory [elektryczne], 
Adaptery elektryczne, Ładowarki do baterii, Dzwonki 
do drzwi, Kable elektryczne i elektroniczne, Baterie, Akumu-
latory elektryczne, Alarmy i alarmy przeciwkradzieżowe, 
inne niż do pojazdów, Dzwonki elektryczne, Aparatura i in-
strumenty sygnalizacyjne, Znaki świetlne lub mechaniczne 
do użytku w ruchu drogowym, Aparatura gaśnicza, Sikawki, 
Węże i prądownice do węży pożarniczych, Aparatura rada-
rowa, Sonary, Noktowizory i przyrządy, Magnesy dekoracyj-
ne, Metronomy, 11 Ekonomizery paliwa, Instalacje oświetle-
niowe, Światła do pojazdów i pomieszczeń wewnętrznych 
i zewnętrznych, Instalacje grzewcze wykorzystujące paliwa 
stałe, płynne, gazowe lub energię elektryczną, Kotły central-

nego ogrzewania, Kotły do instalacji grzewczych, Grzejniki 
[grzewcze], Wymienniki ciepła niebędące częściami ma-
szyn, Piece, Piece kuchenne, Kolektory słoneczne [grzew-
cze], Wytwornice pary, gazu i mgły, Kotły parowe inne niż 
części maszyn, Wytwornice acetylenu, Wytwornice tlenu, 
Wytwornice azotu, Instalacje do klimatyzacji i wentylacji, In-
stalacje chłodzące i zamrażarki, Urządzenia, instalacje i apa-
raty do gotowania, Urządzenia, instalacje i aparaty suszenia 
i wrzenia, zasilane energią elektryczną i gazem, Kuchenki, 
Elektryczne garnki do gotowania, Elektryczne podgrzewa-
cze wody, Grille, Elektryczne suszarki do bielizny, Suszarki 
do włosów, Aparaty do suszenia rąk, Instalacje sanitarne, 
Krany [baterie], Instalacje prysznicowe, Toalety [kabiny wod-
ne], Kabiny prysznicowe i kąpielowe, Wanny, Deski sedeso-
we, Zlewozmywaki, Umywalki [części instalacji sanitarnych], 
Aparatura do zmiękczania wody, Aparatura do uzdatniania 
wody, Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje do uzdat-
niania ścieków, Elektryczne ogrzewacze łóżek i koce elek-
tryczne, nie do użytku medycznego, Elektryczne ogrzewa-
cze poduszek, Elektryczne lub nieelektryczne ogrzewacze 
stóp, Butelki z gorącą wodą, Filtry do akwariów, Aparatura 
filtrująca do akwariów, Instalacje typu przemysłowego 
do gotowania, Instalacje typu przemysłowego do suszenia, 
Instalacje typu przemysłowego do chłodzenia, Pasteryzato-
ry i sterylizatory.

(210) 534660 (220) 2021 10 01
(731) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ogorzele
(540) (znak słowny)
(540) preactiv-D
(510), (511) 31 Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, 
pasza, mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa 
uzupełniająca, prefiks paszowy.

(210) 534662 (220) 2021 10 01
(731) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vector SMART

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Zegarki inteligentne, Paski do zegarków 
do przekazywania danych smartfonom, Paski do zegarków 
przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, 
Skomputeryzowane zegary z funkcją rozpoznawania linii 
papilarnych, Smartfony w kształcie zegarka, 14 Paski do ze-
garków, Paski do zegarków na rękę, Akcesoria do zegarków, 
Artykuły zegarmistrzowskie, Zegarki, Chronografy [zegarki], 
Czasomierze [zegarki], Części do zegarków, Części mecha-
nizmów zegarowych, Bransolety do zegarków, Bransolety 
i zegarki połączone, Mechanizmy do zegarów, Mechanizmy 
do zegarów i zegarków, Zegarki automatyczne, Zegarki 
chronometryczne, Wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, Bi-
żuteria i wyroby jubilerskie, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i mar-
ketingowe.

(210) 534757 (220) 2018 05 03
(731) Glaze Fortune (HK) Limited, Hong Kong, HK
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Donut & Ah Meow

(531) 27.05.01, 02.01.01, 03.01.16
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w dziedzinach 
artykułów spożywczych i napojów, Usługi handlu detalicz-
nego w supermarketach i domach towarowych w zakresie 
sprzedaży żywności i napojów, Usługi detaliczne online 
związane z żywnością i napojami, Usługi handlu detalicz-
nego online i usługi związane ze sklepami detalicznymi 
w odniesieniu do następujących towarów: żywność i napoje, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej żywno-
ści i napojów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów w związku z żywnością i napojami, Gromadzenie 
na rzecz innych osób (poza usługami transportu) następu-
jących towarów: żywność i napoje, w celu umożliwienia 
klientom wygodnego oglądania i dokonywania zakupu tych 
towarów za pośrednictwem strony internetowej z towarami 
ogólnymi lub za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, 
uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Organizowanie i prowadzenie bankie-
tów, Usługi barów i koktajlbarów, Rezerwacja apartamentów 
z obsługą (zakwaterowanie tymczasowe), Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi charytatywne, mianowicie zaopatrzenie w żywność, 
napoje lub zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Kafeterie 
[bufety], Zapewnianie żywności w jadłodajni, targu spo-
żywczym, restauracji fast food, stołówce, kafeterii, kawiarni 
lub restauracji, Bary dim sum, Usługi żywieniowe i restau-
racyjne, Prowadzenie restauracji, barów, kawiarni i sklepów 
spożywczych, Udostępnianie obiektów bankietowych 
i do celów społecznych na specjalne okazje, Udostępnianie 
obiektów na konferencje, wystawy i spotkania, Świadczenie 
usług rezerwacji i rezerwowania zakwaterowania i restaura-
cji w związku z programem lojalnościowym lub programem 
motywacyjnym, Udostępnianie urządzeń na wystawy i kon-
ferencje, Zaopatrzenie w żywność i napoje w związku z pro-
gramem lojalnościowym lub programem motywacyjnym, 
Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi restauracji w zakre-
sie zapewniania makaronów, makaronów ryżowych, kleiku 
ryżowego, dim sum, dań chińskich, tradycyjnych słodyczy 
chińskich, napojów i deserów, Usługi barów przekąskowych 
i śniadaniowych, Usługi konsultacyjne dotyczące żywności, 
napojów, cateringu, usług restauracji i kawiarni, Dostarczanie 
informacji dotyczących przygotowywania żywności i napo-
jów oraz usług cateringowych on-line z komputerowej bazy 
danych lub za pośrednictwem Internetu lub ekstranetów, 
Usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek 
z wyżej wymienionych usług.

(210) 534876 (220) 2021 10 06
(731) PURE ALIGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.16, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Aparaty ortodontyczne, Nakładki zębowe, 
Łuki zębowe.

(210) 535019 (220) 2021 10 08
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) (znak słowny)
(540) Bratex Smart Lock
(510), (511) 6 Metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, Blacha, blachodachówka, Metalowe panele 
dachowe, 19 Niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, Dachówki niemetalowe, 35 Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe, w sposób umożliwiający ich wygodne oglą-
danie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie 
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, Reklama następujących 
towarów: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy 
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dacho-
we, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy 
do nich, dachówki niemetalowe.

(210) 535020 (220) 2021 10 08
(731) ŚWITAŁA MONIKA AGRITO, Topola Wielka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRITO SKUP I SPRZEDAŻ ZBÓŻ

(531) 05.07.02, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.02, 
29.01.03

(510), (511) 1 Nawozy dla rolnictwa, Nawozy sztuczne 
do użytku w rolnictwie, Rolnictwo (Nawozy dla -), Środki che-
miczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki che-
miczne dla rolnictwa, Środki chemiczne stosowane w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki chemiczne po-
wierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, Środki 
do uzdatniania gleby do celów rolniczych, Środki poprawia-
jące kondycję gleby do użytku rolniczego, Środki regulujące 
wzrost roślin do użytku rolniczego, Środki nawilżające 
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, Substancje 
do uprawy bezglebowej [rolnictwo], Substancje odżywcze 
[nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Włókna 
mineralne do użytku w rolnictwie, Wapno do użytku w rol-
nictwie, Substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, 
Polimery absorbujące ciecze do użytku w rolnictwie, Podło-
ża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Podłoża dla upraw bez-
glebowych [rolnictwo], Pierwiastki śladowe do użytku w rol-
nictwie, Nawozy dla rolnictwa z alg morskich, Nadtlenek 
wapnia do użytku w rolnictwie, Nadtlenki nieorganiczne 
do użytku w rolnictwie, Mulcz do wzbogacania gleby 
do użytku w rolnictwie, Mieszanki gazów do użytku w rolnic-
twie, Kwasy stosowane w rolnictwie, Chemikalia używane 
w rolnictwie, Gazy do użytku w rolnictwie, Chemicznie prze-
twarzany torf stosowany w rolnictwie, Chemiczne środki 
wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Środki grzybobój-
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cze do użytku w rolnictwie, Kremy na wymiona do użytku 
w rolnictwie, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Herbicydy 
do użytku w rolnictwie, 7 Grabie poprzeczne do siania 
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Opryski-
wacze [maszyny] rolnicze, Opielacze rolnicze mechaniczne 
[maszyny], Narzędzia rolnicze montowane do przyczepy, Na-
rzędzia rolnicze inne niż narzędzia ręczne o napędzie ręcz-
nym, Narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, Narzę-
dzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Młockarnie [rolni-
cze przyrządy], Młockarnie do kukurydzy [narzędzia rolnicze 
w postaci przyczep do traktorów], Mechanizmy robotyczne 
stosowane w rolnictwie, Maszyny wibracyjne [rolnicze ma-
szyny], Mechaniczne narzędzia rolnicze, Maszyny uprawowe 
do użytku rolniczego, Maszyny rolnicze do zbierania plonów, 
Maszyny rolnicze w postaci przyczep, Opryskiwacze [maszy-
ny] rozpylające środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, 
Opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze 
do użytku w rolnictwie, Opryskiwacze [maszyny] rozpylające 
herbicydy do użytku w rolnictwie, Maszyny do użytku w rol-
nictwie, Żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep 
do traktorów], Wały [sprzęt rolniczy w postaci przyczep 
do traktorów], Wałki spryskujące będące przyrządami rolni-
czymi, Urządzenia spryskujące, w postaci przyczep, do użyt-
ku rolniczego, Urządzenia do uprawiania roli [narzędzia rolni-
cze], Sprzęgła do przyrządów rolniczych, Siewniki rzutowe 
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Siewniki 
rzędowe [rolnicze przyrządy], Siewniki rzędowe [narzędzia 
rolnicze], Siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, Siewniki 
rolnicze, Roztrząsacze obornika [sprzęt rolniczy w postaci 
przyczep do traktorów], Rozsiewacz nawozów [sprzęt rolni-
czy w postaci przyczep do traktorów], Rolnicze obrabiarki, 
Rolnicze maszyny rozprowadzające, Przenośniki do maszyn 
i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, 
Prasy do siania [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do trakto-
rów], Prasy do belowania do użytku rolniczego, Pługi stano-
wiące maszyny rolnicze, Pługi [sprzęt rolniczy w postaci przy-
czep do traktorów], Pasy napędowe do maszyn rolniczych, 
Paski do silników maszyn rolniczych, Opryskiwacze rolnicze 
[części maszyn], Opryskiwacze rolnicze, 8 Rozpylacze 
do użytku w rolnictwie [narzędzia ręczne], Widły rolnicze 
[narzędzia ręczne], Widły szerokozębne do celów rolniczych, 
Ręczne narzędzia rolnicze, Opryskiwacze rolnicze [obsługi-
wane ręcznie], Opryskiwacze [ręcznie obsługiwane] rolnicze, 
Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, 
Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, 11 Urządzenia 
do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, Maszyny su-
szące dla rolnictwa, Instalacje klimatyzacyjne do użytku 
w rolnictwie, Instalacje automatyczne nawadniające do użyt-
ku w rolnictwie, Filtry do wody [maszyny] stosowane w rol-
nictwie, Filtry do wody [instalacje] stosowane w rolnictwie, 
Automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rol-
nictwie, Maszyny zraszające do nawadniania rolniczego, Rol-
nicze urządzenia nawadniające, 12 Ciągniki do celów rolni-
czych, Opony do pojazdów rolniczych, Wózki [rolnicze], 
17 Niemetalowy mikroporowaty wąż do użytku w rolnictwie, 
Niemetalowe mikroporowate rury do użytku w rolnictwie, 
Folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Folie 
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Folie wi-
nylowe dla rolnictwa, Biodegradowalne folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w rolnictwie, Węże z gumy do celów 
rolniczych, Węże z tworzyw sztucznych do celów rolniczych, 
19 Wapno nie do użytku w rolnictwie, Siatki rolnicze do ha-
mowania erozji, 24 Tkane materiały tekstylne wykonane 
z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, 30 Zboża, 
31 Nieprzetworzone zboża, Słód i zboża nieprzetworzone, 
Surowe zboża [nieprzetworzone], Zboża przetworzone 
do spożycia przez zwierzęta, Burak, Buraki, świeże, Nieprze-

tworzone buraki, Nieprzetworzone buraki cukrowe, Surowe 
buraki, Świeże buraki, Nasiona dla rolnictwa, Cebulki stoso-
wane w rolnictwie, Cebulki roślin do użytku w rolnictwie, 
Nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, Ziarna rolni-
cze do siewu, Zarodniki i grzybnie [do celów rolniczych], Za-
rodniki do celów rolniczych, Płody rolne i z akwakultury, pro-
dukty ogrodnicze i leśne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w rolnictwie, 36 Usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym związane z rolnictwem, Agencje zajmujące się kredyta-
mi dla rolnictwa, 37 Usługi zwalczania szkodników, inne niż 
dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, Usługi dezynsek-
cyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i le-
śnictwa, Tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwa-
kulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Niszczenie szkodników 
[inne niż w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie], Niszcze-
nie szkodników [inne niż w rolnictwie], Niszczenie robactwa 
[inne niż w rolnictwie], Eliminowanie robactwa [inne niż 
w rolnictwie], 39 Zaopatrywanie w wodę do użytku rolnicze-
go [transport], Magazynowanie rolniczych artykułów spo-
żywczych, 41 Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi edukacyjne dotyczące prze-
mysłu rolniczego, 42 Usługi w zakresie oceniania skuteczno-
ści rolniczych środków chemicznych, Usługi testowania ma-
szyn rolniczych w ramach kontroli jakości, Usługi laboratoryj-
ne dla badań rolniczych, Usługi informacyjne dotyczące 
bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych 
w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeń-
stwa nawozów naturalnych stosowanych w rolnictwie, Usłu-
gi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stoso-
wanych w rolnictwie, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, 
Usługi badawcze w rolnictwie, Specjalistyczne usługi konsul-
tacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Przeprowa-
dzanie testów w zakresie rolnictwa, Kontrola w rolnictwie, 
Badania biotechnologiczne w zakresie rolnictwa, 44 Zwal-
czanie termitów w rolnictwie, Zwalczanie szkodników w rol-
nictwie, Zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie, Zwalczanie 
plagi pcheł w rolnictwie, Wypożyczanie urządzeń rolniczych, 
Wypożyczanie sprzętu rolniczego, Wypożyczanie maszyn 
rolniczych, Wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania, 
Wynajem urządzeń rolniczych, Wynajem sprzętu do rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usuwanie chwa-
stów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi związane 
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekul-
tywacji nieużytków przemysłowych, Usługi związane z rol-
nictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi zwalczania 
szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, Usługi 
weterynaryjne i rolnicze, Usługi w zakresie rolnictwa, akwa-
kultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi wciągania świadczo-
ne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi w zakresie 
rolnictwa, Usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska na-
turalnego, Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, Usługi rolnicze, 
Usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, Usługi informacyj-
ne dotyczące rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące uży-
wania nawozów w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczą-
ce używania nawozu naturalnego w rolnictwie, Usługi infor-
macyjne dotyczące używania substancji chemicznych w rol-
nictwie, Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi dorad-
cze w zakresie upraw rolniczych, Usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robac-
twa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
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stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, Usługi do-
radcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakre-
sie wykorzystywania niechemicznych środków do zrówno-
ważonego rolnictwa i ogrodnictwa, Usługi doradcze doty-
czące rolnictwa, Usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwa-
kultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Udzielanie informacji zwią-
zanych ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, Udzielanie informacji związanych z wypoży-
czaniem sprzętu rolniczego, Udzielanie informacji online 
na temat usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, Udzielanie informacji na temat usług rolni-
czych, ogrodniczych i leśniczych, Tępienie szkodników w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Tępienie szkodników 
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Tępie-
nie szkodników w rolnictwie, Tępienie szczurów w rolnic-
twie, Spryskiwanie z powietrza rolniczymi środkami che-
micznymi, Rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi 
nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych 
w rolnictwie, Rozpylanie środków ochrony roślin do celów 
rolniczych, Rozpylanie rolniczych środków chemicznych, 
Rozpylanie insektycydów w rolnictwie, Rozpylanie insektycy-
dów do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, Odka-
żanie w rolnictwie, Niszczenie pasożytów dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Konsultacje w zakresie rolnictwa, 
Hydroponiczne usługi rolnicze, Doradztwo w zakresie rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, Doradztwo w zakresie rolnic-
twa, Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Do-
radztwo rolnicze.

(210) 535071 (220) 2021 10 11
(731) LOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOW DOG

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], Programy komputerowe nagra-
ne, Nagrane programy komputerowe, Programy sterujące 
komputerowe, nagrane, Wstępnie nagrane programy kom-
puterowe, Komputerowe (Programy -) nagrane, 42 Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], 
Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy opro-
gramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, 
treści wideo i wiadomości.

(210) 535421 (220) 2021 10 19
(731) DAKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dakro E-MOBILITY

(531) 01.15.15, 15.09.10, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów, w tym samo-
chodów, z napędem elektrycznym, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej, w tym online, towarów: pojazdy, w tym 
samochody, z napędem elektrycznym oraz części i akceso-
ria do tych pojazdów, środki do czyszczenia i konserwacji 
pojazdów z napędem elektrycznym lub poszczególnych 
podzespołów tych pojazdów, oleje do pojazdów elektrycz-
nych, kosmetyki pielęgnacyjne do pojazdów, odświeżacze 
powietrza, płyny eksploatacyjne do pojazdów elektrycz-
nych, 37 Usługi serwisowe pojazdów, w tym samochodów, 
z napędem elektrycznym, Konserwacja i naprawy pojazdów, 
w tym samochodów, z napędem elektrycznym, Ładowa-
nie akumulatorów do pojazdów z napędem elektrycznym, 
Ładowanie baterii do pojazdów z napędem elektrycznym, 
39 Wynajem oraz wypożyczanie pojazdów, w tym samocho-
dów, z napędem elektrycznym.

(210) 535537 (220) 2021 10 21
(731) EKO ENERGIA KRAŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO ENERGIA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.16, 03.07.24, 26.03.15
(510), (511) 6 Metalowe kontenery na odpady, Metalowe ko-
sze na odpady do użytku w przemyśle, Pojemniki metalowe, 
Pojemniki na kompost metalowe, Metalowe pojemniki 
do przechowywania, Pojemniki metalowe do celów trans-
portowych, Kontenery na śmieci [kosze] z metalu, 10 Pojem-
niki na odpady medyczne, Pudełka przystosowane na odpa-
dy medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycz-
nego, Torby do zbierania odpadów fizjologicznych, Pojemni-
ki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów me-
dycznych, strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów 
medycznych, 21 Pojemniki na śmieci i odpadki, Kosze na od-
padki z gospodarstw domowych, Pojemniki na kompost 
do użytku domowego, Kosz na śmieci, Kontenery na śmieci, 
Wiadra na śmieci, Kosze na śmieci papierowe, Metalowe ko-
sze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci papierowe, Kosze 
na śmieci z pedałem, Dopasowane pokrywy pojemników 
na śmieci, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów 
domowych, 35 Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, 
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Prowa-
dzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingo-
wej, Badania i analizy rynku, Badania opinii publicznej, Orga-
nizowanie pokazów, wystaw i targów w celach handlowych 
i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zarządzania, Sprzedaż zużytych baterii 
i akumulatorów oraz odpadów i złomu, Organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, Roz-
powszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, 
Targi (organizowanie) w celach handlowych i reklamowych, 
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Usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie po-
trzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dys-
trybucji towarów/usług, sprzedaży i reklamy towarów/usług, 
Promocja towarów, usług, idei i zasad postępowania polega-
jąca na wywoływaniu proekologicznych postaw producen-
tów dóbr oraz zachowań u odbiorców dóbr, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw produkujących opakowania i/lub materiały 
do pakowania, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Udzielanie porad 
przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opako-
wania, Pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpa-
dami i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, Pomoc 
osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego 
w zakresie planowania systemów obsługi selektywnej zbiór-
ki odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorzą-
du terytorialnego w zakresie ewidencjonowania zbieranych 
odpadów, Zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzy-
skiem i recyklingiem odpadów, 37 Budowa składowisk odpa-
dów, Budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, Wywóz 
odpadów [czyszczenie], Usuwanie odpadów [usługi czysz-
czenia], Zbieranie śmieci i zbiórka odpadów, Usługi usuwania 
odpadów niebezpiecznych [usługi czyszczenia], Odbloko-
wywanie pojemników do wywozu odpadów, Czyszczenie 
pojemników do przechowywania, 39 Zbiór odpadów, Skła-
dowanie odpadów, Gromadzenie odpadów, Przechowywa-
nie odpadów, Usuwanie odpadów, Transport odpadów, 
Usługi wywozu odpadów, Zbieranie odpadów komercyj-
nych, Wywóz i transport odpadów, Zbieranie płynnych od-
padów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów 
przemysłowych, Usuwanie odpadów [transport], Transport 
odpadów skażonych, Składowanie odpadów skażonych, 
Składowanie odpadów radioaktywnych, Transport odpadów 
medycznych i odpadów specjalnych, Składowanie oleju od-
padowego, Zbieranie kontenerów na odpady, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Transport odpadów na wysypiska, 
Transport i przechowywanie odpadów, Usługi transportu 
niebezpiecznych odpadów, Zaopatrywanie w ciepło odpa-
dowe, Wynajem pojemników do przechowywania odpa-
dów, Wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, 
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, bez mo-
tocykli, Zbieranie pojemników na materiały odpadowe, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Obsługa 
w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami, Odbiór 
odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, Zbieranie 
odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospo-
darstw domowych, Wypożyczanie pojemników do magazy-
nowania, Usługi wynajmu pojemników transportowych, Wy-
najem pojemników do recyklingu, Zbieranie śmieci, Wywóz 
śmieci, Transport, magazynowanie, składowanie odpadów 
lub surowców odzyskanych, Pomoc osobom trzecim, jed-
nostkom samorządu terytorialnego w zakresie usługi zabez-
pieczania miejsc sortowania i konfekcjonowania zbieranych 
surowców wtórnych, Pomoc osobom trzecim, jednostkom 
samorządu terytorialnego w zakresie wywozu zalegającego 
śniegu, 40 Przetwarzanie odpadów, Spalanie odpadów, Re-
cykling odpadków i odpadów, Niszczenie odpadów, Obrób-
ka odpadów, Usuwanie odpadów, Odkażanie odpadów nu-
klearnych, Obróbka i przetwarzanie odpadów, Obróbka od-
padów chemicznych, Obróbka odpadów toksycznych, Ob-
róbka odpadów, Przetwórstwo odpadów nuklearnych, Ob-
róbka odpadów przemysłowych, Obróbka niebezpiecznych 
odpadów, Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, Rafi-
nacja odpadków dentystycznych, Przetwarzanie oleju odpa-
dowego, Obróbka materiałów odpadowych, Spalanie śmieci 
i odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Usuwanie przemy-
słowych odpadów toksycznych, Utylizacja i unieszkodliwia-
nie odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie materiałów 

z odpadów, Obróbka [recykling] odpadów radioaktywnych, 
Recykling i uzdatnianie odpadów, Chemiczny recykling pro-
duktów odpadowych, Obróbka chemiczna produktów od-
padowych, Obróbka odpadów niebezpiecznych poprzez 
hermetyzację, Pozyskiwanie składników z pozostałości od-
padów, Wynajem urządzeń do kruszenia odpadów, Wyna-
jem urządzeń do zagęszczania odpadów, Odzyskiwanie su-
rowców wtórnych odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie 
minerałów zawartych w pozostałościach odpadów, Udziela-
nie informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi 
z zakresu zarządzania odpadami [recykling], Doradztwo 
związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Doradztwo 
związane ze spalaniem odpadów i śmieci, Doradztwo zwią-
zane z niszczeniem odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu, Zbieranie, sorto-
wanie odpadów, w tym niebezpiecznych, Obróbka odpa-
dów przemysłowych w celu sekwestracji dwutlenku węgla, 
Przetwarzanie odpadów i materiałów nadających się do re-
cyklingu, Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usłu-
gi remediacji środowiska], Obróbka materiałów odpadowych 
w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska natural-
nego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związa-
ne z recyklingiem odpadów i śmieci, Udzielanie informacji 
związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do zagęszcza-
nia odpadów, Udzielanie informacji związanych z wynaj-
mem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Recykling 
papieru, Recykling minerałów, Recykling złomu, Recykling 
metali, Recykling chemikaliów, Recykling odzieży, Recykling 
opon, Usługi recyklingowe, Recykling tworzyw sztucznych, 
Recykling rozpuszczalników organicznych, Obróbka chemi-
kaliów [recykling], Obróbka [recykling] niebezpiecznych pro-
duktów, Obróbka i recykling opakowań, Obróbka [recykling] 
niebezpiecznych płynów, Obróbka i przetwarzanie odzieży 
do celów recyklingu, Obsługa w zakresie zarządzania odpa-
dami, Usługi związane ze zbiórką i zagospodarowaniem od-
padów w szczególności zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, Przetwa-
rzanie odpadów metalowych i niemetalowych włączając 
złom i wyroby wybrakowane, Rozpowszechnianie informacji 
dotyczących zagospodarowania odpadów w tym poprzez 
Internet, Zbiórka surowców odzyskanych, Eliminacja odpa-
dów i surowców odzyskanych z segregacji odpadów meto-
dą chemiczną, fizyczną, biologiczną, Segregacja odpadów 
i surowców odzyskanych, Udzielanie porad konsumentom 
i przedsiębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i elimi-
nacji odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, Udzie-
lanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat od-
padów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki odpadów, 
Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych, Doradztwo, udzie-
lanie porad, i pomoc, wsparcie organizacyjne, w zakresie wy-
pełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębior-
ców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, od-
padów opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości 
związanej z wykonywaniem ww. obowiązków, Ekspertyzy 
i opinie w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, odpadów 
opakowaniowych, Organizowanie selektywnej zbiórki odpa-
dów, Eksploatacja składowisk odpadów, Eksploatacja zakła-
dów unieszkodliwiania odpadów, Zbieranie i unieszkodliwia-
nie urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu teleinfor-
matycznego i telekomunikacyjnego, sprzętu audiowizualne-
go, instrumentów muzycznych, urządzeń medycznych, 
sprzętu laboratoryjnego, przyrządów do nadzoru i kontroli, 
urządzeń zawierających freony, magnetycznych i optycz-
nych nośników informacji, urządzeń elektrycznych sprzętu 
komputerowego, elektrycznego i elektronicznego, Odzyski-
wanie i zagospodarowanie metali z odpadów, Oczyszczanie 
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metali i ich obróbka, Odzysk, Przerób termiczny, tworzyw 
sztucznych, granulowane tworzyw sztucznych, termiczna 
utylizacja odpadów zwierzęcych, organicznych i komunal-
nych oraz osadów ściekowych, 42 Analizy w zakresie inżynie-
rii technologicznej, Badania inżynieryjne, Badania z zakresu 
analizowania odpadów, Doradztwo techniczne w zakresie 
doboru i stosowania materiałów opakowaniowych, Udziela-
nie porad technicznych na temat rozwoju, wyboru i używa-
nia opakowań i materiałów pakowych, Doradztwo technicz-
ne w zakresie produkcji materiałów do pakowania i opako-
wań, Doradztwo techniczne w zakresie znakowania opako-
wań, Doradztwo techniczne w dziedzinie pozyskiwania i za-
gospodarowywania surowców wtórnych, Doradztwo tech-
niczne, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji, dostar-
czanie raportów inżynieryjnych, Doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, udzielanie porad konsumentom 
i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska, Ekspertyzy 
i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, Monitoring 
środowiskowy obszarów składowania odpadów, Monitoring 
środowiskowy terenów utylizacji odpadów, Gromadzenie in-
formacji i organizowanie dostępu do nowoczesnych techno-
logii w zakresie ochrony środowiska.

(210) 535538 (220) 2021 10 21
(731) LUBELSKA AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBELSKA AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.14, 25.05.03, 26.11.13
(510), (511) 6 Metalowe kontenery na odpady, Metalowe ko-
sze na odpady do użytku w przemyśle, Pojemniki metalowe, 
Pojemniki na kompost metalowe, Metalowe pojemniki 
do przechowywania, Pojemniki metalowe do celów trans-
portowych, Kontenery na śmieci [kosze] z metalu, 10 Pojem-
niki na odpady medyczne, Pudełka przystosowane na odpa-
dy medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycz-
nego, Torby do zbierania odpadów fizjologicznych, Pojemni-
ki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów me-
dycznych, strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów 
medycznych, 21 Pojemniki na śmieci i odpadki, Kosze na od-
padki z gospodarstw domowych, Pojemniki na kompost 
do użytku domowego, Kosz na śmieci, Kontenery na śmieci, 
Wiadra na śmieci, Kosze na śmieci papierowe, Metalowe ko-
sze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci papierowe, Kosze 
na śmieci z pedałem, Dopasowane pokrywy pojemników 
na śmieci, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów 
domowych, 35 Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, 
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Prowa-
dzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingo-
wej, Badania i analizy rynku, Badania opinii publicznej, Orga-
nizowanie pokazów, wystaw i targów w celach handlowych 
i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-

ności gospodarczej i zarządzania, Sprzedaż zużytych baterii 
i akumulatorów oraz odpadów i złomu, Organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, Roz-
powszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, 
Targi (organizowanie) w celach handlowych i reklamowych, 
Usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie po-
trzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dys-
trybucji towarów/usług, sprzedaży i reklamy towarów/usług, 
Promocja towarów, usług, idei i zasad postępowania polega-
jąca na wywoływaniu proekologicznych postaw producen-
tów dóbr oraz zachowań u odbiorców dóbr, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw produkujących opakowania i/lub materiały 
do pakowania, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Udzielanie porad 
przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opako-
wania, Pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpa-
dami i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, Pomoc 
osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego 
w zakresie planowania systemów obsługi selektywnej zbiór-
ki odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorzą-
du terytorialnego w zakresie ewidencjonowania zbieranych 
odpadów, Zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzy-
skiem i recyklingiem odpadów, 37 Budowa składowisk odpa-
dów, Budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, Wywóz 
odpadów [czyszczenie], Usuwanie odpadów [usługi czysz-
czenia], Zbieranie śmieci i zbiórka odpadów, Usługi usuwania 
odpadów niebezpiecznych [usługi czyszczenia], Odbloko-
wywanie pojemników do wywozu odpadów, Czyszczenie 
pojemników do przechowywania, 39 Zbiór odpadów, Skła-
dowanie odpadów, Gromadzenie odpadów, Przechowywa-
nie odpadów, Usuwanie odpadów, Transport odpadów, 
Usługi wywozu odpadów, Zbieranie odpadów komercyj-
nych, Wywóz i transport odpadów, Zbieranie płynnych od-
padów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów 
przemysłowych, Usuwanie odpadów [transport], Transport 
odpadów skażonych, Składowanie odpadów skażonych, 
Składowanie odpadów radioaktywnych, Transport odpadów 
medycznych i odpadów specjalnych, Składowanie oleju od-
padowego, Zbieranie kontenerów na odpady, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Transport odpadów na wysypiska, 
Transport i przechowywanie odpadów, Usługi transportu 
niebezpiecznych odpadów, Zaopatrywanie w ciepło odpa-
dowe, Wynajem pojemników do przechowywania odpa-
dów, Wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, 
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, bez mo-
tocykli, Zbieranie pojemników na materiały odpadowe, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Obsługa 
w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami, Odbiór 
odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, Zbieranie 
odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospo-
darstw domowych, Wypożyczanie pojemników do magazy-
nowania, Usługi wynajmu pojemników transportowych, Wy-
najem pojemników do recyklingu, Zbieranie śmieci, Wywóz 
śmieci, Transport, magazynowanie, składowanie odpadów 
lub surowców odzyskanych, Pomoc osobom trzecim, jed-
nostkom samorządu terytorialnego w zakresie usługi zabez-
pieczania miejsc sortowania i konfekcjonowania zbieranych 
surowców wtórnych, Pomoc osobom trzecim, jednostkom 
samorządu terytorialnego w zakresie wywozu zalegającego 
śniegu, 40 Przetwarzanie odpadów, Spalanie odpadów, Re-
cykling odpadków i odpadów, Niszczenie odpadów, Obrób-
ka odpadów, Usuwanie odpadów, Odkażanie odpadów nu-
klearnych, Obróbka i przetwarzanie odpadów, Obróbka od-
padów chemicznych, Obróbka odpadów toksycznych, Ob-
róbka odpadów, Przetwórstwo odpadów nuklearnych, Ob-
róbka odpadów przemysłowych, Obróbka niebezpiecznych 
odpadów, Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, Rafi-
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nacja odpadków dentystycznych, Przetwarzanie oleju odpa-
dowego, Obróbka materiałów odpadowych, Spalanie śmieci 
i odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Usuwanie przemy-
słowych odpadów toksycznych, Utylizacja i unieszkodliwia-
nie odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie materiałów 
z odpadów, Obróbka [recykling] odpadów radioaktywnych, 
Recykling i uzdatnianie odpadów, Chemiczny recykling pro-
duktów odpadowych, Obróbka chemiczna produktów od-
padowych, Obróbka odpadów niebezpiecznych poprzez 
hermetyzację, Pozyskiwanie składników z pozostałości od-
padów, Wynajem urządzeń do kruszenia odpadów, Wyna-
jem urządzeń do zagęszczania odpadów, Odzyskiwanie su-
rowców wtórnych odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie 
minerałów zawartych w pozostałościach odpadów, Udziela-
nie informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi 
z zakresu zarządzania odpadami [recykling], Doradztwo 
związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Doradztwo 
związane ze spalaniem odpadów i śmieci, Doradztwo zwią-
zane z niszczeniem odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu, Zbieranie, sorto-
wanie odpadów, w tym niebezpiecznych, Obróbka odpa-
dów przemysłowych w celu sekwestracji dwutlenku węgla, 
Przetwarzanie odpadów i materiałów nadających się do re-
cyklingu, Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usłu-
gi remediacji środowiska], Obróbka materiałów odpadowych 
w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklin-
giem odpadów i śmieci, Udzielanie informacji związanych 
z wynajmem maszyn i urządzeń do zagęszczania, Udzielanie 
informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń 
do kruszenia odpadów, Recykling papieru, Recykling mine-
rałów, Recykling złomu, Recykling metali, Recykling chemi-
kaliów, Recykling odzieży, Recykling opon, Usługi recyklingo-
we, Recykling tworzyw sztucznych, Recykling rozpuszczalni-
ków organicznych, Obróbka chemikaliów [recykling], Obrób-
ka [recykling] niebezpiecznych produktów, Obróbka i recy-
kling opakowań, Obróbka [recykling] niebezpiecznych pły-
nów, Obróbka i przetwarzanie odzieży do celów recyklingu, 
Obsługa w zakresie zarządzania odpadami, Usługi związane 
ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów w szczególności 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 
baterii i akumulatorów, Przetwarzanie odpadów metalo-
wych i niemetalowych włączając złom i wyroby wybrakowa-
ne, Rozpowszechnianie informacji dotyczących zagospoda-
rowania odpadów w tym poprzez Internet, Zbiórka surow-
ców odzyskanych, Eliminacja odpadów i surowców odzyska-
nych z segregacji odpadów metodą chemiczną, fizyczną, 
biologiczną, Segregacja odpadów i surowców odzyskanych, 
Udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat 
segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców 
odzyskanych z odpadów, Udzielanie porad konsumentom 
i przedsiębiorcom na temat odpadów, zmniejszania produk-
cji odpadów, zbiórki odpadów, Doradztwo w zakresie go-
spodarowania odpadami, odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych, Doradztwo, udzielanie porad, i pomoc, 
wsparcie organizacyjne, w zakresie wypełniania przez przed-
siębiorców obowiązków przedsiębiorców związanych z od-
zyskiem i recyklingiem odpadów, odpadów opakowanio-
wych, w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywa-
niem ww. obowiązków, Ekspertyzy i opinie w zakresie odzy-
sku i recyklingu odpadów, odpadów opakowaniowych, Or-
ganizowanie selektywnej zbiórki odpadów, Eksploatacja 
składowisk odpadów, Eksploatacja zakładów unieszkodliwia-
nia odpadów, Zbieranie i unieszkodliwianie urządzeń gospo-
darstwa domowego, sprzętu teleinformatycznego i teleko-
munikacyjnego, sprzętu audiowizualnego, instrumentów 
muzycznych, urządzeń medycznych, sprzętu laboratoryjne-

go, przyrządów do nadzoru i kontroli, urządzeń zawierają-
cych freony, magnetycznych i optycznych nośników infor-
macji, urządzeń elektrycznych sprzętu komputerowego, 
elektrycznego i elektronicznego, Odzyskiwanie i zagospo-
darowanie metali z odpadów, Oczyszczanie metali i ich ob-
róbka, Odzysk, Przerób termiczny, tworzyw sztucznych, gra-
nulowane tworzyw sztucznych, termiczna utylizacja odpa-
dów zwierzęcych, organicznych i komunalnych oraz osadów 
ściekowych, 42 Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, 
Badania inżynieryjne, Badania z zakresu analizowania odpa-
dów, Doradztwo techniczne w zakresie doboru i stosowania 
materiałów opakowaniowych, Udzielanie porad technicz-
nych na temat rozwoju, wyboru i używania opakowań i ma-
teriałów pakowych, Doradztwo techniczne w zakresie pro-
dukcji materiałów do pakowania i opakowań, Doradztwo 
techniczne w zakresie znakowania opakowań, Doradztwo 
techniczne w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywa-
nia surowców wtórnych, Doradztwo techniczne, Doradztwo 
techniczne w zakresie produkcji, dostarczanie raportów inży-
nieryjnych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat 
ochrony środowiska, Ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony 
środowiska, ekologii, Monitoring środowiskowy obszarów 
składowania odpadów, Monitoring środowiskowy terenów 
utylizacji odpadów, Gromadzenie informacji i organizowanie 
dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie ochrony 
środowiska.

(210) 535541 (220) 2021 10 21
(731) KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOM-EKO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.02.01, 26.03.15, 03.02.24
(510), (511) 6 Metalowe kontenery na odpady, Metalowe ko-
sze na odpady do użytku w przemyśle, Pojemniki metalowe, 
Pojemniki na kompost metalowe, Metalowe pojemniki 
do przechowywania, Pojemniki metalowe do celów trans-
portowych, Kontenery na śmieci [kosze] z metalu, 10 Pojem-
niki na odpady medyczne, Pudełka przystosowane na odpa-
dy medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycz-
nego, Torby do zbierania odpadów fizjologicznych, Pojemni-
ki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów me-
dycznych, strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów 
medycznych, 21 Pojemniki na śmieci i odpadki, Kosze na od-
padki z gospodarstw domowych, Pojemniki na kompost 
do użytku domowego, Kosz na śmieci, Kontenery na śmieci, 
Wiadra na śmieci, Kosze na śmieci papierowe, Metalowe ko-
sze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci papierowe, Kosze 
na śmieci z pedałem, Dopasowane pokrywy pojemników 
na śmieci, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów 
domowych, 35 Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, 
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Prowa-
dzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingo-
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wej, Badania i analizy rynku, Badania opinii publicznej, Orga-
nizowanie pokazów, wystaw i targów w celach handlowych 
i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zarządzania, Sprzedaż zużytych baterii 
i akumulatorów oraz odpadów i złomu, Organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, Roz-
powszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, 
Targi (organizowanie) w celach handlowych i reklamowych, 
Usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie po-
trzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dys-
trybucji towarów/usług, sprzedaży i reklamy towarów/usług, 
Promocja towarów, usług, idei i zasad postępowania polega-
jąca na wywoływaniu proekologicznych postaw producen-
tów dóbr oraz zachowań u odbiorców dóbr, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw produkujących opakowania i/lub materiały 
do pakowania, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Udzielanie porad 
przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opako-
wania, Pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpa-
dami i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, Pomoc 
osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego 
w zakresie planowania systemów obsługi selektywnej zbiór-
ki odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorzą-
du terytorialnego w zakresie ewidencjonowania zbieranych 
odpadów, Zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzy-
skiem i recyklingiem odpadów, 37 Budowa składowisk odpa-
dów, Budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, Wywóz 
odpadów [czyszczenie], Usuwanie odpadów [usługi czysz-
czenia], Zbieranie śmieci i zbiórka odpadów, Usługi usuwania 
odpadów niebezpiecznych [usługi czyszczenia], Odbloko-
wywanie pojemników do wywozu odpadów, Czyszczenie 
pojemników do przechowywania, 39 Zbiór odpadów, Skła-
dowanie odpadów, Gromadzenie odpadów, Przechowywa-
nie odpadów, Usuwanie odpadów, Transport odpadów, 
Usługi wywozu odpadów, Zbieranie odpadów komercyj-
nych, Wywóz i transport odpadów, Zbieranie płynnych od-
padów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów 
przemysłowych, Usuwanie odpadów [transport], Transport 
odpadów skażonych, Składowanie odpadów skażonych, 
Składowanie odpadów radioaktywnych, Transport odpadów 
medycznych i odpadów specjalnych, Składowanie oleju od-
padowego, Zbieranie kontenerów na odpady, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Transport odpadów na wysypiska, 
Transport i przechowywanie odpadów, Usługi transportu 
niebezpiecznych odpadów, Zaopatrywanie w ciepło odpa-
dowe, Wynajem pojemników do przechowywania odpa-
dów, Wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, 
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, bez mo-
tocykli, Zbieranie pojemników na materiały odpadowe, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Obsługa 
w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami, Odbiór 
odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, Zbieranie 
odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospo-
darstw domowych, Wypożyczanie pojemników do magazy-
nowania, Usługi wynajmu pojemników transportowych, Wy-
najem pojemników do recyklingu, Zbieranie śmieci, Wywóz 
śmieci, Transport, magazynowanie, składowanie odpadów 
lub surowców odzyskanych, Pomoc osobom trzecim, jed-
nostkom samorządu terytorialnego w zakresie usługi zabez-
pieczania miejsc sortowania i konfekcjonowania zbieranych 
surowców wtórnych, Pomoc osobom trzecim, jednostkom 
samorządu terytorialnego w zakresie wywozu zalegającego 
śniegu, 40 Przetwarzanie odpadów, Spalanie odpadów, Re-
cykling odpadków i odpadów, Niszczenie odpadów, Obrób-
ka odpadów, Usuwanie odpadów, Odkażanie odpadów nu-
klearnych, Obróbka i przetwarzanie odpadów, Obróbka od-
padów chemicznych, Obróbka odpadów toksycznych, Ob-

róbka odpadów, Przetwórstwo odpadów nuklearnych, Ob-
róbka odpadów przemysłowych, Obróbka niebezpiecznych 
odpadów, Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, Rafi-
nacja odpadków dentystycznych, Przetwarzanie oleju odpa-
dowego, Obróbka materiałów odpadowych, Spalanie śmieci 
i odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Usuwanie przemy-
słowych odpadów toksycznych, Utylizacja i unieszkodliwia-
nie odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie materiałów 
z odpadów, Obróbka [recykling] odpadów radioaktywnych, 
Recykling i uzdatnianie odpadów, Chemiczny recykling pro-
duktów odpadowych, Obróbka chemiczna produktów od-
padowych, Obróbka odpadów niebezpiecznych poprzez 
hermetyzację, Pozyskiwanie składników z pozostałości od-
padów, Wynajem urządzeń do kruszenia odpadów, Wyna-
jem urządzeń do zagęszczania odpadów, Odzyskiwanie su-
rowców wtórnych odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie 
minerałów zawartych w pozostałościach odpadów, Udziela-
nie informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi 
z zakresu zarządzania odpadami [recykling], Doradztwo 
związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Doradztwo 
związane ze spalaniem odpadów i śmieci, Doradztwo zwią-
zane z niszczeniem odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu, Zbieranie, sorto-
wanie odpadów, w tym niebezpiecznych, Obróbka odpa-
dów przemysłowych w celu sekwestracji dwutlenku węgla, 
Przetwarzanie odpadów i materiałów nadających się do re-
cyklingu, Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usłu-
gi remediacji środowiska], Obróbka materiałów odpadowych 
w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska natural-
nego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związa-
ne z recyklingiem odpadów i śmieci, Udzielanie informacji 
związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do zagęszcza-
nia odpadów, Udzielanie informacji związanych z wynaj-
mem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Recykling 
papieru, Recykling minerałów, Recykling złomu, Recykling 
metali, Recykling chemikaliów, Recykling odzieży, Recykling 
opon, Usługi recyklingowe, Recykling tworzyw sztucznych, 
Recykling rozpuszczalników organicznych, Obróbka chemi-
kaliów [recykling], Obróbka [recykling] niebezpiecznych pro-
duktów, Obróbka i recykling opakowań, Obróbka [recykling] 
niebezpiecznych płynów, Obróbka i przetwarzanie odzieży 
do celów recyklingu, Obsługa w zakresie zarządzania odpa-
dami, Usługi związane ze zbiórką i zagospodarowaniem od-
padów w szczególności zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, Przetwa-
rzanie odpadów metalowych i niemetalowych włączając 
złom i wyroby wybrakowane, Rozpowszechnianie informacji 
dotyczących zagospodarowania odpadów w tym poprzez 
Internet, Zbiórka surowców odzyskanych, Eliminacja odpa-
dów i surowców odzyskanych z segregacji odpadów meto-
dą chemiczną, fizyczną, biologiczną, Segregacja odpadów 
i surowców odzyskanych, Udzielanie porad konsumentom 
i przedsiębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i elimi-
nacji odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, Udzie-
lanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat od-
padów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki odpadów, 
Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych, Doradztwo, udzie-
lanie porad, i pomoc, wsparcie organizacyjne, w zakresie wy-
pełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębior-
ców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, od-
padów opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości 
związanej z wykonywaniem ww. obowiązków, Ekspertyzy 
i opinie w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, odpadów 
opakowaniowych, Organizowanie selektywnej zbiórki odpa-
dów, Eksploatacja składowisk odpadów, Eksploatacja zakła-
dów unieszkodliwiania odpadów, Zbieranie i unieszkodliwia-
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nie urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu teleinfor-
matycznego i telekomunikacyjnego, sprzętu audiowizualne-
go, instrumentów muzycznych, urządzeń medycznych, 
sprzętu laboratoryjnego, przyrządów do nadzoru i kontroli, 
urządzeń zawierających freony, magnetycznych i optycz-
nych nośników informacji, urządzeń elektrycznych sprzętu 
komputerowego, elektrycznego i elektronicznego, Odzyski-
wanie i zagospodarowanie metali z odpadów, Oczyszczanie 
metali i ich obróbka, Odzysk, Przerób termiczny, tworzyw 
sztucznych, granulowane tworzyw sztucznych, termiczna 
utylizacja odpadów zwierzęcych, organicznych i komunal-
nych oraz osadów ściekowych, 42 Analizy w zakresie inżynie-
rii technologicznej, Badania inżynieryjne, Badania z zakresu 
analizowania odpadów, Doradztwo techniczne w zakresie 
doboru i stosowania materiałów opakowaniowych, Udziela-
nie porad technicznych na temat rozwoju, wyboru i używa-
nia opakowań i materiałów pakowych, Doradztwo technicz-
ne w zakresie produkcji materiałów do pakowania i opako-
wań, Doradztwo techniczne w zakresie znakowania opako-
wań, Doradztwo techniczne w dziedzinie pozyskiwania i za-
gospodarowywania surowców wtórnych, Doradztwo tech-
niczne, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji, dostar-
czanie raportów inżynieryjnych, Doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, udzielanie porad konsumentom 
i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska, Ekspertyzy 
i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, Monitoring 
środowiskowy obszarów składowania odpadów, Monitoring 
środowiskowy terenów utylizacji odpadów, Gromadzenie in-
formacji i organizowanie dostępu do nowoczesnych techno-
logii w zakresie ochrony środowiska.

(210) 535565 (220) 2021 10 21
(731) EKOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.13.01, 03.13.24, 26.03.15
(510), (511) 6 Metalowe kontenery na odpady, Metalowe ko-
sze na odpady do użytku w przemyśle, Pojemniki metalowe, 
Pojemniki na kompost metalowe, Metalowe pojemniki 
do przechowywania, Pojemniki metalowe do celów trans-
portowych, Kontenery na śmieci [kosze] z metalu, 10 Pojem-
niki na odpady medyczne, Pudełka przystosowane na odpa-
dy medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycz-
nego, Torby do zbierania odpadów fizjologicznych, Pojemni-
ki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów me-
dycznych, strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów 
medycznych, 21 Pojemniki na śmieci i odpadki, Kosze na od-
padki z gospodarstw domowych, Pojemniki na kompost 
do użytku domowego, Kosz na śmieci, Kontenery na śmieci, 
Wiadra na śmieci, Kosze na śmieci papierowe, Metalowe ko-
sze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci papierowe, Kosze 
na śmieci z pedałem, Dopasowane pokrywy pojemników 
na śmieci, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów 
domowych, 35 Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, 

usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Prowa-
dzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingo-
wej, Badania i analizy rynku, Badania opinii publicznej, Orga-
nizowanie pokazów, wystaw i targów w celach handlowych 
i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zarządzania, Sprzedaż zużytych baterii 
i akumulatorów oraz odpadów i złomu, Organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, Roz-
powszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, 
Targi (organizowanie) w celach handlowych i reklamowych, 
Usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie po-
trzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dys-
trybucji towarów/usług, sprzedaży i reklamy towarów/usług, 
Promocja towarów, usług, idei i zasad postępowania polega-
jąca na wywoływaniu proekologicznych postaw producen-
tów dóbr oraz zachowań u odbiorców dóbr, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw produkujących opakowania i/lub materiały 
do pakowania, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Udzielanie porad 
przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opako-
wania, Pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpa-
dami i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, Pomoc 
osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego 
w zakresie planowania systemów obsługi selektywnej zbiór-
ki odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorzą-
du terytorialnego w zakresie ewidencjonowania zbieranych 
odpadów, Zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzy-
skiem i recyklingiem odpadów, 37 Budowa składowisk odpa-
dów, Budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, Wywóz 
odpadów [czyszczenie], Usuwanie odpadów [usługi czysz-
czenia], Zbieranie śmieci i zbiórka odpadów, Usługi usuwania 
odpadów niebezpiecznych [usługi czyszczenia], Odbloko-
wywanie pojemników do wywozu odpadów, Czyszczenie 
pojemników do przechowywania, 39 Zbiór odpadów, Skła-
dowanie odpadów, Gromadzenie odpadów, Przechowywa-
nie odpadów, Usuwanie odpadów, Transport odpadów, 
Usługi wywozu odpadów, Zbieranie odpadów komercyj-
nych, Wywóz i transport odpadów, Zbieranie płynnych od-
padów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów 
przemysłowych, Usuwanie odpadów [transport], Transport 
odpadów skażonych, Składowanie odpadów skażonych, 
Składowanie odpadów radioaktywnych, Transport odpadów 
medycznych i odpadów specjalnych, Składowanie oleju od-
padowego, Zbieranie kontenerów na odpady, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Transport odpadów na wysypiska, 
Transport i przechowywanie odpadów, Usługi transportu 
niebezpiecznych odpadów, Zaopatrywanie w ciepło odpa-
dowe, Wynajem pojemników do przechowywania odpa-
dów, Wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, 
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, bez mo-
tocykli, Zbieranie pojemników na materiały odpadowe, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Obsługa 
w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami, Odbiór 
odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, Zbieranie 
odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospo-
darstw domowych, Wypożyczanie pojemników do magazy-
nowania, Usługi wynajmu pojemników transportowych, Wy-
najem pojemników do recyklingu, Zbieranie śmieci, Wywóz 
śmieci, Transport, magazynowanie, składowanie odpadów 
lub surowców odzyskanych, Pomoc osobom trzecim, jed-
nostkom samorządu terytorialnego w zakresie usługi zabez-
pieczania miejsc sortowania i konfekcjonowania zbieranych 
surowców wtórnych, Pomoc osobom trzecim, jednostkom 
samorządu terytorialnego w zakresie wywozu zalegającego 
śniegu, 40 Pozyskiwanie minerałów zawartych w pozostało-
ściach odpadów, Udzielanie informacji związanych z recy-
klingiem odpadów, Usługi z zakresu zarządzania odpadami 
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[recykling], Doradztwo związane z recyklingiem odpadów 
i śmieci, Doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmie-
ci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, 
Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recy-
klingu, Zbieranie, sortowanie odpadów, w tym niebezpiecz-
nych, Obróbka odpadów przemysłowych w celu sekwestra-
cji dwutlenku węgla, Przetwarzanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu, Usługi uzdatniania gleby, od-
padów lub wody [usługi remediacji środowiska], Obróbka 
materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczysz-
czenia środowiska naturalnego, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów 
i śmieci, Udzielanie informacji związanych z wynajmem ma-
szyn i urządzeń do zagęszczania odpadów, Udzielanie infor-
macji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do kru-
szenia odpadów, Recykling papieru, Recykling minerałów, 
Recykling złomu, Recykling metali, Recykling chemikaliów, 
Recykling odzieży, Recykling opon, Usługi recyklingowe, Re-
cykling tworzyw sztucznych, Recykling rozpuszczalników 
organicznych, Obróbka chemikaliów [recykling], Obróbka 
[recykling] niebezpiecznych produktów, Obróbka i recykling 
opakowań, Obróbka [recykling] niebezpiecznych płynów, 
Obróbka i przetwarzanie odzieży do celów recyklingu, Ob-
sługa w zakresie zarządzania odpadami, Usługi związane 
ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów w szczególności 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 
baterii i akumulatorów, Przetwarzanie odpadów metalo-
wych i niemetalowych włączając złom i wyroby wybrakowa-
ne, Rozpowszechnianie informacji dotyczących zagospoda-
rowania odpadów w tym poprzez Internet, Zbiórka surow-
ców odzyskanych, Eliminacja odpadów i surowców odzyska-
nych z segregacji odpadów metodą chemiczną, fizyczną, 
biologiczną, Segregacja odpadów i surowców odzyskanych, 
Udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat 
segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców 
odzyskanych z odpadów, Udzielanie porad konsumentom 
i przedsiębiorcom na temat odpadów, zmniejszania produk-
cji odpadów, zbiórki odpadów, Doradztwo w zakresie go-
spodarowania odpadami, odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych, Doradztwo, udzielanie porad, i pomoc, 
wsparcie organizacyjne, w zakresie wypełniania przez przed-
siębiorców obowiązków przedsiębiorców związanych z od-
zyskiem i recyklingiem odpadów, odpadów opakowanio-
wych, w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywa-
niem ww. obowiązków, Ekspertyzy i opinie w zakresie odzy-
sku i recyklingu odpadów, odpadów opakowaniowych, Or-
ganizowanie selektywnej zbiórki odpadów, Eksploatacja 
składowisk odpadów, Eksploatacja zakładów unieszkodliwia-
nia odpadów, Zbieranie i unieszkodliwianie urządzeń gospo-
darstwa domowego, sprzętu teleinformatycznego i teleko-
munikacyjnego, sprzętu audiowizualnego, instrumentów 
muzycznych, urządzeń medycznych, sprzętu laboratoryjne-
go, przyrządów do nadzoru i kontroli, urządzeń zawierają-
cych freony, magnetycznych i optycznych nośników infor-
macji, urządzeń elektrycznych sprzętu komputerowego, 
elektrycznego i elektronicznego, Odzyskiwanie i zagospo-
darowanie metali z odpadów, Oczyszczanie metali i ich ob-
róbka, Odzysk, Przerób termiczny, tworzyw sztucznych, gra-
nulowanie tworzyw sztucznych, termiczna utylizacja odpa-
dów zwierzęcych, organicznych i komunalnych oraz osadów 
ściekowych, Przetwarzanie odpadów, Spalanie odpadów, 
Recykling odpadków i odpadów, Niszczenie odpadów, Ob-
róbka odpadów, Usuwanie odpadów, Odkażanie odpadów 
nuklearnych, Obróbka i przetwarzanie odpadów, Obróbka 
odpadów chemicznych, Obróbka odpadów toksycznych, 
Obróbka odpadów, Przetwórstwo odpadów nuklearnych, 
Obróbka odpadów przemysłowych, Obróbka niebezpiecz-

nych odpadów, Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, 
Rafinacja odpadków dentystycznych, Przetwarzanie oleju 
odpadowego, Obróbka materiałów odpadowych, Spalanie 
śmieci i odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Usuwanie 
przemysłowych odpadów toksycznych, Utylizacja i uniesz-
kodliwianie odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie mate-
riałów z odpadów, Obróbka [recykling] odpadów radioak-
tywnych, Recykling i uzdatnianie odpadów, Chemiczny recy-
kling produktów odpadowych, Obróbka chemiczna produk-
tów odpadowych, Obróbka odpadów niebezpiecznych po-
przez hermetyzację, Pozyskiwanie składników z pozostałości 
odpadów, Wynajem urządzeń do kruszenia odpadów, Wyna-
jem urządzeń do zagęszczania odpadów, Odzyskiwanie su-
rowców wtórnych odpadów przemysłowych, 42 Analizy 
w zakresie inżynierii technologicznej, Badania inżynieryjne, 
Badania z zakresu analizowania odpadów, Doradztwo tech-
niczne w zakresie doboru i stosowania materiałów opakowa-
niowych, Udzielanie porad technicznych na temat rozwoju, 
wyboru i używania opakowań i materiałów pakowych, Do-
radztwo techniczne w zakresie produkcji materiałów do pa-
kowania i opakowań, Doradztwo techniczne w zakresie zna-
kowania opakowań, Doradztwo techniczne w dziedzinie 
pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, 
Doradztwo techniczne, Doradztwo techniczne w zakresie 
produkcji, dostarczanie raportów inżynieryjnych, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, udzielanie porad konsumen-
tom i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska, Eks-
pertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, 
Monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, 
Monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów, Gro-
madzenie informacji i organizowanie dostępu do nowocze-
snych technologii w zakresie ochrony środowiska.

(210) 535569 (220) 2021 10 21
(731) EKO-AZBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-AZBEST

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.11, 03.07.16, 26.03.11
(510), (511) 6 Metalowe kontenery na odpady, Metalowe ko-
sze na odpady do użytku w przemyśle, Pojemniki metalowe, 
Pojemniki na kompost metalowe, Metalowe pojemniki 
do przechowywania, Pojemniki metalowe do celów trans-
portowych, Kontenery na śmieci [kosze] z metalu, 10 Pojem-
niki na odpady medyczne, Pudełka przystosowane na odpa-
dy medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycz-
nego, Torby do zbierania odpadów fizjologicznych, Pojemni-
ki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów me-
dycznych, strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów 
medycznych, 21 Pojemniki na śmieci i odpadki, Kosze na od-
padki z gospodarstw domowych, Pojemniki na kompost 
do użytku domowego, Kosz na śmieci, Kontenery na śmieci, 
Wiadra na śmieci, Kosze na śmieci papierowe, Metalowe ko-
sze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci papierowe, Kosze 
na śmieci z pedałem, Dopasowane pokrywy pojemników 
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na śmieci, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów 
domowych, 35 Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, 
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Prowa-
dzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingo-
wej, Badania i analizy rynku, Badania opinii publicznej, Orga-
nizowanie pokazów, wystaw i targów w celach handlowych 
i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zarządzania, Sprzedaż zużytych baterii 
i akumulatorów oraz odpadów i złomu, Organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, Roz-
powszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, 
Targi (organizowanie) w celach handlowych i reklamowych, 
Usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie po-
trzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dys-
trybucji towarów/usług, sprzedaży i reklamy towarów/usług, 
Promocja towarów, usług, idei i zasad postępowania polega-
jąca na wywoływaniu proekologicznych postaw producen-
tów dóbr oraz zachowań u odbiorców dóbr, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw produkujących opakowania i/lub materiały 
do pakowania, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Udzielanie porad 
przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opako-
wania, Pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpa-
dami i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, Pomoc 
osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego 
w zakresie planowania systemów obsługi selektywnej zbiór-
ki odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorzą-
du terytorialnego w zakresie ewidencjonowania zbieranych 
odpadów, Zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzy-
skiem i recyklingiem odpadów, 37 Budowa składowisk odpa-
dów, Budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, Wywóz 
odpadów [czyszczenie], Usuwanie odpadów [usługi czysz-
czenia], Zbieranie śmieci i zbiórka odpadów, Usługi usuwania 
odpadów niebezpiecznych [usługi czyszczenia], Odbloko-
wywanie pojemników do wywozu odpadów, Czyszczenie 
pojemników do przechowywania, 39 Zbiór odpadów, Skła-
dowanie odpadów, Gromadzenie odpadów, Przechowywa-
nie odpadów, Usuwanie odpadów, Transport odpadów, 
Usługi wywozu odpadów, Zbieranie odpadów komercyj-
nych, Wywóz i transport odpadów, Zbieranie płynnych od-
padów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów 
przemysłowych, Usuwanie odpadów [transport], Transport 
odpadów skażonych, Składowanie odpadów skażonych, 
Składowanie odpadów radioaktywnych, Transport odpadów 
medycznych i odpadów specjalnych, Składowanie oleju od-
padowego, Zbieranie kontenerów na odpady, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Transport odpadów na wysypiska, 
Transport i przechowywanie odpadów, Usługi transportu 
niebezpiecznych odpadów, Zaopatrywanie w ciepło odpa-
dowe, Wynajem pojemników do przechowywania odpa-
dów, Wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, 
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, bez mo-
tocykli, Zbieranie pojemników na materiały odpadowe, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Obsługa 
w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami, Odbiór 
odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, Zbieranie 
odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospo-
darstw domowych, Wypożyczanie pojemników do magazy-
nowania, Usługi wynajmu pojemników transportowych, Wy-
najem pojemników do recyklingu, Zbieranie śmieci, Wywóz 
śmieci, Transport, magazynowanie, składowanie odpadów 
lub surowców odzyskanych, Pomoc osobom trzecim, jed-
nostkom samorządu terytorialnego w zakresie usługi zabez-
pieczania miejsc sortowania i konfekcjonowania zbieranych 
surowców wtórnych, Pomoc osobom trzecim, jednostkom 
samorządu terytorialnego w zakresie wywozu zalegającego 
śniegu, 40 Przetwarzanie odpadów, Spalanie odpadów, Re-

cykling odpadków i odpadów, Niszczenie odpadów, Obrób-
ka odpadów, Usuwanie odpadów, Odkażanie odpadów nu-
klearnych, Obróbka i przetwarzanie odpadów, Obróbka od-
padów chemicznych, Obróbka odpadów toksycznych, Ob-
róbka odpadów, Przetwórstwo odpadów nuklearnych, Ob-
róbka odpadów przemysłowych, Obróbka niebezpiecznych 
odpadów, Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, Rafi-
nacja odpadków dentystycznych, Przetwarzanie oleju odpa-
dowego, Obróbka materiałów odpadowych, Spalanie śmieci 
i odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Usuwanie przemy-
słowych odpadów toksycznych, Utylizacja i unieszkodliwia-
nie odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie materiałów 
z odpadów, Obróbka [recykling] odpadów radioaktywnych, 
Recykling i uzdatnianie odpadów, Chemiczny recykling pro-
duktów odpadowych, Obróbka chemiczna produktów od-
padowych, Obróbka odpadów niebezpiecznych poprzez 
hermetyzację, Pozyskiwanie składników z pozostałości od-
padów, Wynajem urządzeń do kruszenia odpadów, Wyna-
jem urządzeń do zagęszczania odpadów, Odzyskiwanie su-
rowców wtórnych odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie 
minerałów zawartych w pozostałościach odpadów, Udziela-
nie informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi 
z zakresu zarządzania odpadami [recykling], Doradztwo 
związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Doradztwo 
związane ze spalaniem odpadów i śmieci, Doradztwo zwią-
zane z niszczeniem odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu, Zbieranie, sorto-
wanie odpadów, w tym niebezpiecznych, Obróbka odpa-
dów przemysłowych w celu sekwestracji dwutlenku węgla, 
Przetwarzanie odpadów i materiałów nadających się do re-
cyklingu, Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usłu-
gi remediacji środowiska], Obróbka materiałów odpadowych 
w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska natural-
nego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związa-
ne z recyklingiem odpadów i śmieci, Udzielanie informacji 
związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do zagęszcza-
nia odpadów, Udzielanie informacji związanych z wynaj-
mem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Recykling 
papieru, Recykling minerałów, Recykling złomu, Recykling 
metali, Recykling chemikaliów, Recykling odzieży, Recykling 
opon, Usługi recyklingowe, Recykling tworzyw sztucznych, 
Recykling rozpuszczalników organicznych, Obróbka chemi-
kaliów [recykling], Obróbka [recykling] niebezpiecznych pro-
duktów, Obróbka i recykling opakowań, Obróbka [recykling] 
niebezpiecznych płynów, Obróbka i przetwarzanie odzieży 
do celów recyklingu, Obsługa w zakresie zarządzania odpa-
dami, Usługi związane ze zbiórką i zagospodarowaniem od-
padów w szczególności zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, Przetwa-
rzanie odpadów metalowych i niemetalowych włączając 
złom i wyroby wybrakowane, Rozpowszechnianie informacji 
dotyczących zagospodarowania odpadów w tym poprzez 
Internet, Zbiórka surowców odzyskanych, Eliminacja odpa-
dów i surowców odzyskanych z segregacji odpadów meto-
dą cemiczną, fizyczną, biologiczną, Segregacja odpadów 
i surowców odzyskanych, Udzielanie porad konsumentom 
i przedsiębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i elimi-
nacji odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, Udzie-
lanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat od-
padów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki odpadów, 
Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych, Doradztwo, udzie-
lanie porad, i pomoc, wsparcie organizacyjne, w zakresie wy-
pełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębior-
ców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, od-
padów opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości 
związanej z wykonywaniem ww. obowiązków, Ekspertyzy 



Nr  ZT07/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

i opinie w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, odpadów 
opakowaniowych, Organizowanie selektywnej zbiórki odpa-
dów, Eksploatacja składowisk odpadów, Eksploatacja zakła-
dów unieszkodliwiania odpadów, Zbieranie i unieszkodliwia-
nie urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu teleinfor-
matycznego i telekomunikacyjnego, sprzętu audiowizualne-
go, instrumentów muzycznych, urządzeń medycznych, 
sprzętu laboratoryjnego, przyrządów do nadzoru i kontroli, 
urządzeń zawierających freony, magnetycznych i optycz-
nych nośników informacji, urządzeń elektrycznych sprzętu 
komputerowego, elektrycznego i elektronicznego, Odzyski-
wanie i zagospodarowanie metali z odpadów, Oczyszczanie 
metali i ich obróbka, Odzysk, Przerób termiczny, tworzyw 
sztucznych, granulowanie tworzyw sztucznych, termiczna 
utylizacja odpadów zwierzęcych, organicznych i komunal-
nych oraz osadów ściekowych, 42 Analizy w zakresie inżynie-
rii technologicznej, Badania inżynieryjne, Badania z zakresu 
analizowania odpadów, Doradztwo techniczne w zakresie 
doboru i stosowania materiałów opakowaniowych, Udziela-
nie porad technicznych na temat rozwoju, wyboru i używa-
nia opakowań i materiałów pakowych, Doradztwo technicz-
ne w zakresie produkcji materiałów do pakowania i opako-
wań, Doradztwo techniczne w zakresie znakowania opako-
wań, Doradztwo techniczne w dziedzinie pozyskiwania i za-
gospodarowywania surowców wtórnych, Doradztwo tech-
niczne, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji, dostar-
czanie raportów inżynieryjnych, Doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, udzielanie porad konsumentom 
i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska, Ekspertyzy 
i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, Monitoring 
środowiskowy obszarów składowania odpadów, Monitoring 
środowiskowy terenów utylizacji odpadów, Gromadzenie in-
formacji i organizowanie dostępu do nowoczesnych techno-
logii w zakresie ochrony środowiska.

(210) 535710 (220) 2021 10 26
(731) JAWORSKI SEBASTIAN OFERTIADA, Bąkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WASTBAG

(531) 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 
26.04.10, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.11

(510), (511) 12 Pojemniki na śmieci przystosowane do użyt-
ku w pojazdach, Pojemniki na drobiazgi do samochodów, 
Pojemniki do przechowywania przystosowane do użytku 
w pojazdach, Pojemniki przystosowane do użytku we wnę-
trzach pojazdów, Torebki [schowki] do użytku wewnątrz po-
jazdu, Worki [schowki] do użytku wewnątrz pojazdów.

(210) 535893 (220) 2021 10 29
(731) ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARTERIA
(510), (511) 35 Badania rynkowe za pośrednictwem telefo-
nu, Badania rynkowe prowadzone przez telefon, Marketing 
telefoniczny, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz 
innych, Usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami 
obsługi telefonicznej, Usługi promocji działalności gospo-
darczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Zarządza-
nie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Bada-
nie rynku, Komputerowe zarządzanie plikami, Doradztwo 

w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Komputerowe bazy da-
nych (Pozyskiwanie danych do -), Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Przeprowadzanie badań 
rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama on-
line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, Kompilacja informacji 
w komputerowych bazach danych, Systematyzowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, Gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, Kompilacja statystyk związanych z re-
klamą, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Reklama, Reklama banerowa, Reklama biznesowych 
stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi 
reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billbo-
ardach elektronicznych, Reklama online poprzez kompu-
terowe sieci komunikacyjne, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, Reklama radiowa, Reklama towarów 
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewod-
nika online do przeszukiwania, Reklama w czasopismach, 
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, Reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, Reklama za pośrednictwem telefonu, 
Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem i do-
stawą, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi badaw-
cze związane z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia 
marki (reklama i promocja), Promocja [reklama] koncertów, 
Promocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, Usługi reklamowe i promocyjne w za-
kresie sprzedaży, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamo-
we w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie admi-
nistrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi trans-
akcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi 
w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, 
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży, Badanie działalności gospodar-
czej i rynku, Kompilowanie i systematyzowanie informacji 
w bankach danych, Usługi w zakresie tymczasowego przy-
działu pracowników, Usługi w zakresie pracowników tym-
czasowych, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem 
i zatrudniania, Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania 
kadry kierowniczej, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Usługi 
zarządzania sprzedażą, Administrowanie sprzedażą, 36 Do-
radztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, 38 Usługi telefoniczne, Usługi w zakre-
sie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi telefoniczne 
i telekomunikacyjne.
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(210) 535894 (220) 2021 10 29
(731) ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTERIA Wsparcie Sprzedaży

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Badanie rynku, Badanie działalności gospodar-
czej i rynku, Komputerowe zarządzanie plikami, Doradztwo 
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, Komputerowe 
bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, Gro-
madzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych 
bazach danych, Kompilacja informacji w komputerowych ba-
zach danych, Systematyzowanie danych w komputerowych 
bazach danych, Zestawianie danych w komputerowych ba-
zach danych, Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy rynków 
dotyczące sprzedaży towarów, Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, 
Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Usługi w za-
kresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Zarządzanie personelem zaj-
mującym się sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, Admini-
strowanie sprzedażą, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, 
Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 38 Usługi w za-
kresie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi telefoniczne 
i telekomunikacyjne.

(210) 535895 (220) 2021 10 29
(731) ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTERIA Grupa Kapitałowa

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Badania rynkowe za pośrednictwem telefo-
nu, Badania rynkowe prowadzone przez telefon, Marketing 
telefoniczny, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz 
innych, Usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami 
obsługi telefonicznej, Usługi promocji działalności gospo-
darczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Zarządzanie punktami obsłu-
gi telefonicznej dla osób trzecich, Badanie rynku, Badanie 
działalności gospodarczej i rynku, Komputerowe zarządza-
nie plikami, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże 

opinii publicznych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama online za pośrednictwem kompu-
terowej sieci komunikacyjnej, Aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, Gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, Kompilacja informacji w komputerowych bazach 
danych, Systematyzowanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Zestawianie danych w komputerowych ba-
zach danych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Reklama, Rekla-
ma banerowa, Reklama biznesowych stron internetowych, 
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicz-
nych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komuni-
kacyjne, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, 
Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedawców 
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszuki-
wania, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trze-
cich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama zewnętrzna, 
Reklama związana z transportem i dostawą, Rozpowszech-
nianie danych związanych z reklamą, Udzielanie informacji 
związanych z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompu-
terowej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i pro-
mocja), Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] 
podróży, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów 
sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe w zakresie sprzeda-
ży towarów, Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy rynków 
dotyczące sprzedaży towarów, Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, 
Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Usługi 
w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, 
Administrowanie sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, 
Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, 36 Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
38 Usługi telefoniczne, Usługi w zakresie telekonferencji i wi-
deokonferencji, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne.

(210) 535896 (220) 2021 10 29
(731) ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTERIA Contact Center
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(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Badania rynkowe za pośrednictwem telefo-
nu, Badania rynkowe prowadzone przez telefon, Marketing 
telefoniczny, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz 
innych, Usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami 
obsługi telefonicznej, Usługi w zakresie promocji działal-
ności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefo-
nu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Zarządzanie punktami obsługi 
telefonicznej dla osób trzecich, Badanie rynku, Komputero-
we zarządzanie plikami, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodar-
czej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sonda-
że opinii publicznych, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Gromadzenie i syste-
matyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Systematyzowanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Zestawianie danych w komputerowych bazach da-
nych, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, 38 Usługi telefoniczne, 
Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi 
telefoniczne i telekomunikacyjne.

(210) 535967 (220) 2021 11 02
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

chów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, 
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne, 
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy 
jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owo-
ce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, 
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w pusz-
kach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do sma-
rowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania skła-
dające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie 
mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na ba-
zie orzechów, Pasty mleczne do smarowania, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów, 
Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pek-
tyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mie-
szane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone 
owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, 
Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory kon-
serwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory konserwo-
we, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Powle-
kane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty 
do produkcji bulionów, Produkty z suszonych owoców, 
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Prze-
cier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Prze-
kąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski 
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przeką-
ski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki 
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, 
Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziem-
niaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki wa-
rzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owo-
ce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomi-
dorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, 
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszo-
ne grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Wa-
rzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillo-
wane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, prze-
tworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofi-
lizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki, 
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do sma-
rowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konser-
wowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar 
z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabie-
lacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające pro-
duktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, 
Zupy błyskawiczne, Zupy (Składniki do sporządzania -), Żela-
tyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy 
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożo-
ne owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone go-
towe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmie-
szane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane tek-
sturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, 
Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytuty jaj, Substy-
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tuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan 
[substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Roślinne 
substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojo-
we [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Na-
biał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty pro-
duktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mle-
ka], Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje 
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki 
owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery 
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, 
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, 
Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, 
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzyw-
ne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, Sosy i glazury 
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, mrożone da-
nia gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym 
flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka 
duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty 
do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywno-
ściowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], 
Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna 
owsianka, Budynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty 
zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki 
kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Cia-
sta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, 
Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na ba-
zie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Dese-
ry z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser 
puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci za-
gęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe 
i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], 
Dropsy owocowe [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przy-
gotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia 
przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Eks-
trakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki ete-
ryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do na-
pojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do ar-
tykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, 
Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, 
Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przyrządzania na-
pojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycz-
nych i olejów eterycznych), Esencje do gotowania, Espresso, 
Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, Gotowe dese-
ry [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Go-
towe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawo-
we, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożyw-
cze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Goto-
we sosy, Guma do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki, 
Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kaka-
owe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao [palone, 
w proszku, granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Kawa [palona, 
w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczal-
na, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombu-
cha, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Kra-
kersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci 
past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, 

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

nicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, 
Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do pro-
dukcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża do żywno-
ści do spożycia przez ludzi, Zbożowe (Płatki -), Żelki, Żyw-
ność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne 
niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substy-
tut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty 
kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje 
na bazie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako 
substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, 
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy 
[na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowa-
nia jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako 
substytuty kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako sub-
stytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substy-
tuty kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty 
kawy, Prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut 
kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzy-
stania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące za-
miennikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące 
zamiennikami posiłków, sosy i polewy mleczno-owocowe 
i śmietankowo-owocowe.

(210) 536297 (220) 2021 11 09
(731) GRUPA PIKOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.05, 26.13.25
(510), (511) 16 Obrazy i zdjęcia, Dzieła sztuki, Malarstwo, Ob-
razy oprawione i nie oprawione, Odbitki artystyczne, Portre-
ty, Fotografie, Albumy kolekcjonerskie, Katalogi, 35 Sprzedaż 
obrazów i dzieł sztuki, Organizowanie i przeprowadzanie 
aukcji internetowych, Usługi handlu w zakresie dzieł sztuki, 
Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnych, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, Zapewnienie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Wystawy 
w celach handlowych i reklamowych, Analiza rynku, Promo-
wanie dzieł sztuki za pośrednictwem Internetu.

(210) 536357 (220) 2021 11 12
(731) CHROMSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moon SYSTEM

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 40 Obróbka metali.

(210) 536358 (220) 2021 11 10
(731) BEŇA JOZEF, Sveržov, SK
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOtVA

(531) 18.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa: kosmetyków, 
artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, 
garnków kuchennych, sztućców i przyborów kuchennych, 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, maszyn do szycia i materia-
łów do szycia, galanterii, dodatków modowych, dywanów, 
tapet, sprzętów sportowych, namiotów i sprzętów kempin-
gowych, gier i zabawek, oprogramowania i sprzętu kom-
puterowego, mediów muzycznych, nośników z nagraniami 
muzycznymi, urządzeń do odbierania, zapisywania i odtwa-
rzania nagrań muzycznych, elektroniki użytkowej, książek 
i innych materiałów drukowanych, napojów alkoholowych 
i bezalkoholowych, żywności, warzyw, owoców, produktów 
mięsnych, produktów mlecznych, artykułów papierniczych, 
artykułów biurowych, tekstyliów i produktów tekstylnych, 
prezentów i drobnych pamiątkowych upominków, mebli, 
szklanek, preparatów farmaceutycznych, suplementów die-
tetycznych i odżywczych, artykułów ogrodniczych, kwiatów 
i roślin, instrumentów muzycznych, wyrobów tytoniowych, 
zapalniczek i zapałek, zegarków i chronografów, materiałów 
budowlanych i wypełniających, farb, lakierów i powłok, pa-
liw, olejów silnikowych, części zamiennych do samochodów, 
opon i ogumień pneumatycznych, rowerów, skuterów, sa-
mochodów, motocykli, narzędzi gospodarstwa domowego, 
rur i innych materiałów instalacyjnych, biżuterii, urządzeń, 
sprzętów i instalacji do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, 
przygotowywania żywności, wentylacji, klimatyzacji, oczysz-
czania powietrza i dystrybucji wody oraz instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych, Organizacja zawodów mających na celu 
promocję i wsparcie sprzedaży, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Usługi w zakresie po-
równywania cen, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom przy wyborze towarów i usług, Sporządzanie zestawień 
statystycznych, Sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, Doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Opty-
malizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Usłu-
gi pośrednictwa w interesach, Reklama zewnętrzna, Usługi 
agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, Analizy kosztów, Dystrybucja ogłoszeń 
reklamowych, Agencje zatrudnienia, Wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, Audyt działalności gospo-
darczej, Sporządzanie wyciągów z konta, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Pokazy towarów, Bezpośrednia 
reklama pocztowa, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 

Usługi aukcyjne, Badania rynkowe, Wyceny handlowe, Ba-
dania w zakresie biznesu, Usługi inspekcji działalności go-
spodarczej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklamy radiowe, 
Usługi public relations, Reklamy telewizyjne, Transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], Agencje reklamowe, Sondo-
wanie rynku, Komputerowe zarządzanie plikami, Prognozy 
ekonomiczne, Wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Obróbka tek-
stów, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Reklama 
korespondencyjna, Organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi w zakresie nabywania dla osób 
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], Usługi przeglądu prasy, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Poszukiwania w zakresie patronatu, 
Produkcja filmów reklamowych, Usługi marketingowe, Do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Projekto-
wanie materiałów reklamowych, Rejestracja komunikatów 
pisemnych i danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich.

(210) 536392 (220) 2021 11 12
(731) ZYDORCZAK WŁODZIMIERZ, Kościan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 14 X 1773 KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ RP

(531) 24.01.03, 24.01.08, 24.01.09, 02.01.02, 02.01.20, 24.09.01, 
24.09.05, 24.09.13, 03.07.01, 03.07.02, 09.01.10, 25.01.05, 
25.01.25, 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty 
[grafika], Akwarele, Albumy do wklejania, Almanachy [roczni-
ki], Aparaty do wykonywania winiet, Arkusze celulozy rege-
nerowanej do owijania, Arkusze z nutami w formie drukowa-
nej, Arkusze z wiskozy do zawijania, Artykuły biurowe [z wy-
jątkiem mebli], Atlasy, Atrament, Atrament korektorski [helio-
grafia], Banknoty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki 
stołowe papierowe, Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe 
maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony 
wartościowe, Brokat do celów biurowych, Broszury, Celulo-
idy do filmów animowanych, Chłonne arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe, 
Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chus-
teczki papierowe do usuwania makijażu, Cyfry [czcionki dru-
karskie], Cyrkle kreślarskie, Czasopisma [periodyki], Czcionki 
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drukarskie, Czcionki ze stali, Deski kreślarskie [rysownice], Dia-
gramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Dru-
kowane rozkłady, Ekierki do rysowania, Etui na identyfikatory 
[artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub 
kartonu, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety 
z papieru lub kartonu, Figurki [statuetki] z papieru máché, 
Filtry do kawy papierowe, Fiszki [materiały piśmienne], Folia 
samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do pa-
letyzacji, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 
Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywa-
nia, Formularze [blankiety, druki], Formy do gliny modelar-
skiej [materiały dla artystów], Fotografie [wydrukowane], Fo-
tograwiura, Frankownice do użytku biurowego, Futerały 
na matryce, Galwanotypy [poligrafia], Gazety, Girlandy papie-
rowe, Glina do modelowania, Globusy, Grafity do ołówków, 
Gumki do ścierania, Hektografy, Identyfikatory [artykuły biu-
rowe], Igły, rylce stalowe do akwafort, Indeksy, skorowidze, 
Kalendarze, Kalka kopiująca, Kalka płócienna, Kałamarze 
(wpuszczane w pulpit), Kamienie litograficzne, Kartki mu-
zyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karton, Karton 
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty, Karty do ko-
lekcjonowania, inne niż do gier, Karty pocztowe, Kasetki 
na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], Kasetki 
na stemple [pieczątki], Kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], 
Katalogi, Kątowniki kreślarskie, Klamerki, klipsy do papieru, 
Klawisze do maszyn do pisania, Klej rybi [karuk] do papieru 
lub do użytku domowego, Kleje do materiałów papierni-
czych lub do użytku domowego, Klipsy do etui na identyfi-
katory [artykuły biurowe], Klipsy do piór i długopisów, Kokar-
dy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, 
Komiksy, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki 
z papieru lub kartonu, Korektory w płynie [artykuły biurowe], 
Korektory w taśmie [artykuły biurowe], Kreda do litografii, 
Kreda do pisania, Kreda do znakowania, Kreda krawiecka, 
Kreda w sprayu, Krzywiki, Książeczki do kolorowania, Książki, 
Kuwety malarskie, Lak do pieczętowania, Linijki [reglety] dla 
drukarzy, Linijki rysownicze [kreślarskie], Litograficzne dzieła 
sztuki, Łupkowe tabliczki do pisania, Makiety architektonicz-
ne, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pieczętowania 
do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia ołówków, 
elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały do introli-
gatorstwa, Materiały do modelowania, Materiały do pakowa-
nia wykonane z krochmalu lub skrobi, Materiały do pisania, 
Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Materiały fil-
tracyjne z papieru, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, 
do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), Matryce, Matryce do druku ręcznego, Maty stołowe 
z papieru, Miseczki na farby wodne dla artystów, Modelina 
polimerowa, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Narzę-
dzia do słojowania i marmurkowania, Nawilżacze [artykuły 
biurowe], Nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biu-
rowe], Niszczarki do papieru do użytku biurowego, Notatniki 
[notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], Numeratory, 
Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, Obrazy [ma-
larstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obsadki do piór, 
Ochraniacze na palce do użytku biurowego, Ochronne 
okładki na książki, Odciskarki do kart kredytowych, nieelek-
tryczne, Okładki na książeczki czekowe, Okładki na paszpor-
ty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, 
Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki wę-
glowe, Opaski na rękę do przytrzymywania przyborów 
do pisania, Opaski papierowe na cygara, Opłatki do pieczęto-
wania, Osłony z papieru na doniczki, Palety dla malarzy, Pan-
tografy [przyrządy kreślarskie], Papier, Papier do elektrokar-
diografów, Papier do malarstwa i kaligrafii, Papier do maszyn 
rejestrujących, Papier do pisania [listowy], Papier do radio-

gramów, Papier do użytku na stołach do badań, Papier 
do zawijania, Papier filtracyjny [bibuła], Papier higieniczny, 
Papier máché, Papier parafinowany, Papier pergaminowy, 
Papier przebitkowy, Papier ryżowy, Papier srebrny, Papier 
świecący, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Papier 
z miazgi drzewnej, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Pa-
pierowe podkładki pod szklanki, Papierowe wkładki do tacek 
dentystycznych, Pasta do modelowania, Pasta skrobiowa 
[klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego, Pa-
stele [kredki], Perforatory biurowe, Periodyki [czasopisma], 
Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki z adresem, Pinezki, Pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, 
Piórka do rysowania [grafiony], Plansze, płytki grawerskie, 
Plany, Płótna malarskie, Płótno introligatorskie, Płótno nasą-
czone tuszem do powielaczy, Płótno nasączone tuszem 
do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, Płyt-
ki adresowe do adresarek, Podkładki do pisania z klipsem, 
Podkładki na biurko, Podkładki pod nakrycie z papieru, Pod-
pórki do książek, Podpórki ręki dla malarzy, Podręczniki 
[książki], Podstawki do długopisów i ołówków, Podstawki 
pod kufle do piwa, Poduszki do stempli, pieczęci, Pojemniki 
na ołówki, Pojemniki na śmietanę papierowe, Portrety, Po-
wielacze, Prospekty, Próbki biologiczne do mikroskopów 
[materiał dydaktyczny], Przebitki [materiały piśmienne], Prze-
zrocza [materiały piśmienne], Przybory do wycierania tablic 
do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyciski 
do papieru, Przykładnice kreślarskie, Przyrządy do pisania, 
Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, Pudełka 
na pióra, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Pudełka z pa-
pieru lub kartonu, Pudła na kapelusze z tektury, Ramki i stoja-
ki do fotografii, Rejestry, księgi główne [książki], Reprodukcje 
graficzne, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki papiero-
we, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Rolki do taśm bar-
wiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopiowania rysun-
ków, Rysiki, Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Serwetki 
stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, 
Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki wymazujące biurowe, 
Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Sta-
lówki ze złota, Steatyt [kreda krawiecka], Stemple do pieczę-
towania, Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [artyku-
ły piśmienne], Szablony do dekorowania żywności i napo-
jów, Szablony do wymazywania, Sznurek introligatorski, Szta-
lugi malarskie, Sztychy, ryty [grawiura], Szufelki do składu ty-
pograficznego, Szyldy z papieru lub z kartonu, Śliniaki papie-
rowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Śpiewniki, Tablice aryt-
metyczne, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace 
do sortowania i liczenia pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma 
klejąca [materiały piśmienne], Taśmy [introligatorstwo], Ta-
śmy do kodów kreskowych, Taśmy do maszyn do pisania, 
Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty papie-
rowe do zapisu programów komputerowych, Taśmy przy-
lepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły pa-
piernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ze-
stawy], Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, Tkaniny 
introligatorskie, Torby papierowe, Torby papierowe do użyt-
ku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Torebki do goto-
wania w kuchniach mikrofalowych, Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, To-
rebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domo-
wych, Transparenty z papieru, Tuby z tektury, Tusz chiński, 
Tworzywa sztuczne do modelowania, Uchwyty do kredy, 
Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki, Urządzenia do lamino-
wania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Urządzenia do zaklejania kopert 
do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt 
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biurowy], Urządzenia i maszyny do powielania, Urządzenia 
ręczne do etykietowania, Usuwalne znaczki (stemple), Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, Wałki do malowania ścian, Wałki do maszyn do pi-
sania, Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wierszowniki 
[poligrafia], Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane 
lub nie, Wkłady atramentowe, Worki na śmieci wykonane 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk do modelowania 
nie do celów stomatologicznych, Wskaźniki do pokazywania 
szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, 
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wycinki hi-
stologiczne [materiał szkoleniowy], Wykroje krawieckie, Wy-
pełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone 
do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Wzornice 
perforowane do krosien żakardowych, Wzory do haftowania, 
Wzory do kalkowania, Zaczepy do kart indeksowych, Zakład-
ki do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia 
[artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne [arty-
kuły biurowe], Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], 
Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki pocztowe, Zszy-
wacze [artykuły biurowe], Zszywki biurowe, Zwijacze 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], 25 Alby, Antypośli-
zgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bieli-
zna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biusto-
nosze samonośne, Boa na szyję, Body [bielizna], Bokserki, 
Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznuro-
wane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, 
Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielo-
we, Czepki pod prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia 
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary 
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garni-
tury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety 
[bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhal-
ki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla 
rybaków, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], 
Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Ki-
mona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kom-
binezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy 
wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashgu-
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie ha-
leczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, 
Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce 
[odzież], Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maski 
na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], 
Mundury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, 
Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie 
wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierow-
ców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gim-
nastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież papie-
rowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca 
substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalo-
we do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, 
Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], 
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pa-
sowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjer-
skie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piża-
my, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Poń-

czochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulo-
wery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały 
kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające 
pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje 
na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Sza-
liki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 
Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, 
z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Togi, 
Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, 
welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby poń-
czosznicze, 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlo-
wej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa 
pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotoko-
piowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności 
gospodarczej, Kolportaż próbek, Komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie pli-
kami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wyda-
wania oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka 
tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługi-
wanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywa-
nie CV dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patrona-
tu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja 
programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie zeznań podat-
kowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja ko-
munikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama kore-
spondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama ze-
wnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja 
personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów 
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z konta, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Statystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Tele-
marketing, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Two-
rzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi administracyjne 
w zakresie skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez gale-
rie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów 
piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi 
menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi przypomi-
nania o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public relations, 
Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi umawia-
nia spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania 
cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania zeznań 
podatkowych, Usługi związane z listami prezentów, Usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie admi-
nistracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargo-
we, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, 
Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie sto-
isk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego 
w obiektach do coworkingu, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Za-
pewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, 
Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, 41 Chronometraż imprez sportowych, 
Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 

na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Edukacja religijna, 
Egzaminy edukacyjne dla użytkowników chcących uzyskać 
kwalifikacje w zakresie pilotażu dronów, Fotografia, Fotore-
portaże, Hazard, Informacja o edukacji, Informacja o impre-
zach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Instruktaż w za-
kresie aikido, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [poka-
zy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, Malowanie 
twarzy, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, 
Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Nauka judo, Ob-
sługa ogrodów zoologicznych, Organizacja imprez rozryw-
kowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizo-
wanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadze-
nie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii, 
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scena-
riuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Pro-
dukcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, 
Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie wycieczek 
wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przedstawienia 
teatralne [produkcja], Przedszkola, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, 
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezer-
wowanie miejsc na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż reży-
seria filmów reklamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) 
[z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do fil-
mów], Sprawdziany edukacyjne, Studia filmowe, Szkolenia 
sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], Szkoły 
z internatem, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewi-
zyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka 
migowego, Tresura zwierząt, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salo-
nów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agen-
cji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estrado-
wych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, 
Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób 
wymagających specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby 
realizacji wydarzeń, Usługi gier oferowane w systemie on-li-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, 
Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów 
nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwi-
czenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywko-
we świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wysta-
wy], Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów 
szkoleniowych, Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, 
Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, 
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Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi reporterskie, 
Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usłu-
gi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie obo-
zów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
Usługi związane z dyskotekami, Wynajem odbiorników ra-
diowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do gier, Wyna-
jem urządzeń kinematograficznych, Wynajmowanie kortów 
tenisowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynaj-
mowanie stadionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, 
Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji te-
atralnych lub do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie de-
koracji teatralnych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypożycza-
nie filmów kinowych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypoży-
czanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu 
do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, 
Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wysta-
wianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, 
Wyższe uczelnie [edukacja], Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapew-
nianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych.

(210) 536527 (220) 2021 11 15
(731) EXERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zamow.online

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.11
(510), (511) 35 Administrowanie programami dla osób czę-
sto podróżujących drogę powietrzną, Agencje informacji 
handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, 
Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Bada-
nia biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura 
pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public re-
lations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, 
Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje i po-

rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Kompu-
terowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Mar-
keting w ramach wydawania oprogramowania, Maszynopi-
sanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz 
innych, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Optymalizacja 
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji 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, Przygotowywanie ze-
znań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, 
Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 
Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyj-
ne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Roz-
wijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporzą-
dzanie wyciągów z konta, Sprzedaż detaliczna środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Stenografia, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abo-
nentów], Telemarketing, Transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe 
zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem 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 gospodarczej, Usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego 
on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfro-
wej do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line w za-
kresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi komunikacji 
korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marke-
tingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi mo-
delek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprze-
daży, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kon-
taktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi po-
średnictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie naby-
wania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi 
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prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, 
Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], Usługi 
public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porów-
nywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania 
zeznań podatkowych, Usługi związane z listami prezentów, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wspar-
cie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia 
przetargowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie 
stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego 
w obiektach do coworkingu, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Za-
pewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, 
Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy.

(210) 536600 (220) 2021 11 18
(731) JAWORSKI ROBERT, Podlesie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FURIC

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumacze-
nia, Tłumaczenia językowe.

(210) 536696 (220) 2021 11 19
(731) CELIK MURAT NEXT COLLECTION, Wólka Kosowska
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.16, 02.01.20, 02.01.23, 26.13.25
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, podkoszulki, 
koszule, bluzy, swetry, pulowery, spodnie, bermudy, bielizna 
osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, buty spor-
towe, buty wizytowe, czapki, ubrania dżersejowe, garnitury, 
kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, kurt-
ki, leginsy, marynarki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, 
okrycia wierzchnie, piżamy, stroje plażowe, prochowce, raj-
stopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, sukienki, szaliki, 
szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety.

(210) 536713 (220) 2021 11 19
(731) RED PHARMA HEALTHCARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Stara Iwiczna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BactiStreps

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 5 Balsamy do użytku medycznego, Białkowe 
suplementy diety, Biologiczne hodowle tkanek do celów 
medycznych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, 
Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty 
ziołowe do celów medycznych, Eliksiry [preparaty farma-
ceutyczne], Guma do celów medycznych, Guma do żucia 
do celów medycznych, Lecznicze pasty do zębów, Leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, Leki wzmacniające, Leki 
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Mineralne 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty che-
miczne do celów medycznych, Preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety zawierające 
alginiany, Suplementy diety zawierające białko, Suplemen-
ty diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające 
enzymy, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające lecytynę, Su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy 
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające 
propolis, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Su-
plementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, Witaminy do użytku w produkcji suple-
mentów żywnościowych.

(210) 536776 (220) 2021 11 23
(731) LABPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 19.11.09, 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15, 26.01.03
(510), (511) 42 Badania laboratoryjne, Analizy mikrobiolo-
giczne, Badania jakościowe, Badania naukowe i prace rozwo-
jowe w dziedzinie biotechnologii.
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(210) 536783 (220) 2021 11 22
(731) LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dywidy
(540) (znak słowny)
(540) LGO
(510), (511) 3 Środki czyszczące, środki myjące, środki piorące, 
mydła, szampony, środki i materiały do czyszczenia i pielęgna-
cji zębów, chusteczki kosmetyczne nasączane płynami kosme-
tycznymi, kosmetyki dla ludzi, kosmetyki dla zwierząt, środki 
do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji włosów i skóry, 
środki do trwałej ondulacji, olejki do celów perfumeryjnych 
i kosmetycznych, perfumy, preparaty do mycia zwierząt, woda 
kolońska, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda za-
pachowa, 5 Leki dla ludzi, leki weterynaryjne, leki i materiały 
medyczne i dentystyczne, chusteczki higieniczne nasączane 
płynami farmaceutycznymi, podpaski higieniczne, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, odżywki dla dorosłych 
i dzieci do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów me-
dycznych, zioła lecznicze, związki chemiczne i preparaty do ce-
lów medycznych, testy ciążowe, środki bakteriobójcze i grzy-
bobójcze, szczepionki, surowice, materiały do kąpieli i okładów 
leczniczych, materiały pochodzenia naturalnego do celów 
farmaceutycznych i leczniczych, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, kultury mikroorganizmów do celów medycznych, 
materiały pomocnicze dla celów farmaceutycznych, preparaty 
medyczne do odchudzania, materiały opatrunkowe, materiały 
i środki sanitarne i higieniczne, taśmy samoprzylepne do celów 
medycznych, środki kontrastujące do celów medycznych, środ-
ki antykoncepcyjne, trucizny, środki dezynfekcyjne dla celów 
higienicznych, środki do niszczenia szkodników, 10 Narzędzia 
i aparatura medyczna, sprzęt ortopedyczny, farmaceutyczny 
i rehabilitacyjny, urządzenia diagnostyczne i wyposażenie sal 
operacyjnych mające zastosowanie w medycynie, termome-
try do celów medycznych, 16 Papierowe chusteczki do nosa, 
ręczniki i serwetki papierowe, materiały biurowe, 35 Usługi 
w zakresie zgrupowania, prezentowania i zbywania na rzecz 
osób trzecich różnych towarów z wykorzystaniem internetu 
oraz pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie i hurtowni wyspecjalizowanej w sprzedaży środków: 
myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaleto-
wych, leków i preparatów farmaceutycznych, odżywek, żyw-
ności dietetycznej, artykułów spożywczych, wyrobów cukier-
niczych, artykułów medycznych i ortopedycznych, agencje 
importowo-eksportowe, usługi reklamowe, usługi w zakresie 
doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej w za-
kresie farmaceutyki, usługi promocyjne, organizowanie targów 
i wystaw z zakresu farmaceutyki w celach handlowych i rekla-
mowych, prowadzenie banków informacji dotyczących dzia-
łalności farmaceutycznej, 39 Pakowanie produktów i towarów, 
dostarczanie towarów, magazynowanie, 42 Usługi w zakresie 
wykonywania analiz chemicznych, badania bakteriologiczne 
i mikrobiologiczne, kontrola jakości, projektowanie opakowań.

(210) 536853 (220) 2021 11 24
(731) DOWEJKO PIOTR, LORENTOWICZ MICHAŁ DOLOR 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRILLO

(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.

(210) 536883 (220) 2021 11 23
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) BIGSITIN
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi.

(210) 536889 (220) 2021 11 23
(731) DROGOMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGOMOST

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 07.11.01
(510), (511) 19 Asfalt, Asfaltowe nawierzchnie, Beton, Beto-
nowe elementy budowlane, Materiały do budowy i pokryć 
dróg, Materiały wiążące do naprawy dróg, Kamień budowlany, 
Nawierzchnie tłuczniowe, Piasek, z wyjątkiem piasku formier-
skiego, Tłuczeń, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, 
niemetalowe, Żwir, Kostka brukowa, Beton asfaltowy, Asfalt 
lany, Kostki betonowe, Płytki chodnikowe, Krawężniki, 37 As-
faltowanie, Budownictwo, Konsultacje budowlane, Malowanie 
lub naprawa znaków, Montaż instalacji na placach budowy, 
Nadzór budowlany, Układanie nawierzchni drogowych, Wyna-
jem sprzętu budowlanego, Zamiatanie dróg, Wykonywanie ro-
bót drogowych, Wykonywanie robót budowlanych na potrze-
by robót drogowych, Montaż znaków drogowych i urządzeń 
sygnalizacji świetlnej, Konserwacja i utrzymywanie obiektów 
i urządzeń drogowych, Dozór techniczny obiektów drogowo-
-mostowych, Wykonywanie robót w zakresie budownictwa 
specjalistycznego ogólnego i przemysłowego, Wykonywanie 
remontów obiektów łącznie z remontami urządzeń sieci sa-
nitarnej, gazowej, wodociągowej, elektrycznej i telekomuni-
kacyjnej, Wykonywanie robót budowlanych w zakresie malej 
architektury, 39 Przewóz samochodami ciężarowymi, Składo-
wanie towarów, Transport, 42 Kontrola jakości, Projektowanie 
budowlane, Usługi architektoniczne, Usługi inżynieryjne, Usługi 
wykonywania prac projektowych w zakresie robót drogowych 
i budowlanych, Usługi inwentaryzacji ulic i obiektów inżynier-
skich, 44 Pielęgnacja trawników, Projektowanie krajobrazów, 
Rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów 
i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, 
Usługi budowy i konserwacji terenów zieleni.

(210) 536905 (220) 2021 11 25
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dentosept FAST PhytoPharm 30 ml spray ulga dla 

podrażnionych dziąseł regeneracja błony śluzowej
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 05.03.11, 19.07.25
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy 
ustnej i zębów, Środki do higieny jamy ustnej, Preparaty 
do higieny jamy ustnej, nielecznicze.

(210) 536986 (220) 2021 11 26
(731) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) (znak słowny)
(540) BEBOKI
(510), (511) 29 Mięso i jego przetwory, Mięso surowe, Kieł-
basy, Wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, Wędliny 
surowe, Mięso wędzone, kiełbasy wędzone, ryby wędzone, 
Kaszanka, Pasztet mięsny, Pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Ekstrakty mięsne, Konserwy mięsne, Tłuszcze zwie-
rzęce, Dziczyzna, Drób, Wyroby garmażeryjne mięsne.

(210) 536987 (220) 2021 11 26
(731) SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Osprzęt metalowy do mebli, metalowe ele-
menty konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki, złącza, rury, 
pręty, uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zam-
ki, kosze, kraty, okucia meblowe, metalowe balustrady i ele-
menty balustrad.

(210) 536988 (220) 2021 11 26
(731) SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 12.01.25, 14.01.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Osprzęt metalowy do mebli, metalowe ele-
menty konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki, złącza, rury, 
pręty, uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zam-
ki, kosze, kraty, okucia meblowe, metalowe balustrady i ele-
menty balustrad.

(210) 537009 (220) 2021 11 24
(731) OGAWA MASANORI, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.19, 27.05.01
(510), (511) 41 Nauczanie szermierki japońskiej iai, japoń-
skiej sztuki - kultury związanej z klasą samurajów, Publikacje 
związane z działalnością stowarzyszenia, Organizacja poka-
zów sztuk walki oraz rzeczy związanych z działalnością sto-
warzyszenia.

(210) 537014 (220) 2021 11 24
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) BIOTYMEN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medycz-
ne, Leki, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne 
w postaci tabletek, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek 
powlekanych, Preparaty w postaci płynnej, Preparaty w po-
staci kropli, Leki dla ludzi, Pastylki do celów farmaceutycz-
nych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Krople do celów 
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane 
do celów farmaceutycznych, Suplementy diety.

(210) 537016 (220) 2021 11 24
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) BIOTMEN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne, 
Leki, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Prepara-
ty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stoso-
wane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne w posta-
ci tabletek, Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, 
Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, 
Preparaty w postaci płynnej, Preparaty w postaci kropli, Leki 
dla ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do ce-
lów farmaceutycznych, Krople do celów farmaceutycznych, 
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów 
farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceu-
tycznych, Suplementy diety.

(210) 537050 (220) 2021 11 29
(731) NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) VISCOMATIC
(510), (511) 29 Osłonki do kiełbas [syntetyczne], Osłonki 
kiełbas, naturalne lub sztuczne, Osłonki tekstylne do kieł-
bas, wyrobów mięsnych i wyrobów spożywczych w formie 
zmarszczonej.

(210) 537051 (220) 2021 11 29
(731) KAKAREKO JAN ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ 

BETEX, Knyszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 1992 betex napój gazowany KWAS KRESOWY

(531) 05.07.02, 06.19.09, 08.01.02, 08.01.06, 25.01.15, 26.02.07, 
26.04.04, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe.

(210) 537104 (220) 2021 11 30
(731) MALARZ KRZYSZTOF FIZJO MED, Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOMED PROFESJONALNA REHABILITACJA

(531) 02.09.14, 02.09.15, 24.13.01, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 44 Fizjoterapia, Masaż, Udostępnianie sprzę-
tu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji 
zdrowotnej, Rehabilitacja fizyczna.

(210) 537105 (220) 2021 11 30
(731) MALARZ KRZYSZTOF FIZJO MED, Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOMED

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Masaż, Udostępnianie sprzę-
tu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji 
zdrowotnej, Rehabilitacja fizyczna.

(210) 537130 (220) 2021 11 26
(731) SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Będzino

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTAŃ RYBACKA UNIEŚCIE

(531) 01.15.24, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe.

(210) 537137 (220) 2021 11 26
(731) SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Będzino

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTAŃ RYBACKA CHŁOPY

(531) 01.15.24, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe.

(210) 537143 (220) 2021 11 26
(731) SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Będzino

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na Bogato! CODZIENNIE SWIEŻE PYSZNE JEDZENIE

(531) 24.17.04, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12, 24.03.07, 24.03.18
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.

(210) 537145 (220) 2021 11 26
(731) SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Będzino

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTAŃ RYBACKA CHŁOPY

(531) 01.15.24, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe.
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(210) 537148 (220) 2021 11 26
(731) SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Będzino

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTAŃ APARTAMENTY

(531) 01.15.24, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 537209 (220) 2021 11 30
(731) OPTYKA PREMIUM, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTYKA PREMIUM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama w Internecie 
dla osób trzecich, Reklama w czasopismach, broszurach i ga-
zetach, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komuni-
kacji, Pokazy do celów promocyjnych i reklamowych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Obsługa programów lojalnościowych, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów 
kart lojalnościowych, Administrowanie programów lojalno-
ściowych obejmujących zniżki lub zachęty, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie preparatów i urządzeń farmaceu-
tycznych i materiałów medycznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprze-
daży świadczone przez salon optyczny, Usługi prowadzenia 
sklepów i hurtowni z artykułami optycznymi, Sprzedaż hur-
towa i detaliczna następujących towarów: Okulary, Okulary 
optyczne, Okulary korekcyjne, Okulary do czytania, Okulary 
do uprawiania sportu, Okulary ochronne do ochrony oczu, 
Okulary korekcyjne dla daltonistów, Okulary przeciwoślepie-
niowe, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary przeciwsłonecz-
ne na receptę, Oprawki do okularów, Oprawki do okularów 
słonecznych, Binokle, Oprawki do binokli, Gogle, Artykuły 
optyczne, Artykuły korekcyjne, Etui na okulary, Woreczki 
na okulary, Futerały na okulary, Szkła kontaktowe, Soczewki 
[szkła] optyczne, Kolorowe szkła kontaktowe, Zestawy so-
czewek [wzierniki, okulary], Szkła przeciwsłoneczne nakła-
dane na okulary, Szklane soczewki optyczne, Pojemniczki 
na szkła kontaktowe, Przenośne pojemniczki na szkła kon-
taktowe, Szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, 
Części do okularów, Smycze, rzemienie i łańcuszki do oku-
larów, Sznurki do okularów przeciwsłonecznych, Noski 

do okularów, Zauszniki do okularów, Półfabrykaty soczewek 
do korekcji wzroku, Osłony boczne do okularów, Urządzenia 
do mycia szkieł kontaktowych, 44 Działalność edukacyjna 
oraz ochrona i promocja zdrowia szczególnie w zakresie 
dobrego widzenia, korekcji wad wzroku, a także wspieranie 
osób w trudnej sytuacji materialnej poprzez zapewnienie im 
odpowiedniej korekcji wad wzroku, Utrwalanie więzi środo-
wiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności 
zawodu optyka i optometry, a także prowadzenie na rzecz 
członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, 
oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie intere-
sów członków na zewnątrz, Usługi badania wzroku [zakła-
dy optyczne], Usługi przesiewowych badań wzroku, Usługi 
optyczne, Usługi okulistyczne, Usługi laserowej korekty 
wzroku, Diagnozowanie i badanie wzroku, Komputerowe 
badanie wzroku, Usługi kosmetyki okulistycznej, Dopasowy-
wanie okularów, Dopasowywanie soczewek kontaktowych, 
Dopasowywanie soczewek optycznych, Badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, Usługi w zakresie opieki zdrowot-
nej dla ludzi, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Dostarczanie 
informacji dotyczących zdrowia, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie zdrowia, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej, Opieka medycz-
na i zdrowotna, Optometria, Wypożyczanie sprzętu medycz-
nego i służącego ochronie zdrowia.

(210) 537302 (220) 2021 12 03
(731) KACZMARSKA PAULINA BERGLINE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERGLINE

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie artykułów odzieżowych i obuwia, Usługi handlu 
detalicznego i hurtowego w zakresie materiałów do po-
krywania podłóg i sztucznych materiałów do pokrywania 
gruntów, artykułów i materiałów izolacyjnych  i zabezpie-
czających, mat, mat antypoślizgowych, chodników (mat), 
mat prysznicowych, mat łazienkowych, Usługi sprzedaży 
prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych na-
stępujących towarów: obuwia, odzieży, materiałów do po-
krywania podłóg i sztucznych materiałów do pokrywania 
gruntu, artykułów i materiałów izolacyjnych i zabezpiecza-
jących, mat, mat antypoślizgowych, chodników (mat), mat 
prysznicowych, mat łazienkowych, Usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, Orga-
nizacja skupu artykułów i materiałów do pokrywania podłóg 
i sztucznych materiałów do pokrywania gruntu, artykułów 
i materiałów izolacyjnych i zabezpieczających, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, 41 Obozy 
sportowe, Obozy rekreacyjne, Obozy sportowe (Organizowa-
nie -), Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, 
Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń 
fizycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Zajęcia sportowe, Organizowanie zawodów sportowych, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.
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(210) 537368 (220) 2021 12 07
(731) POTASIAK KAROL, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RACE ARENA CENTRUM SYMULATORÓW JAZDY

(531) 24.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Symulatory do nauki jazdy, Symulatory do ste-
rowania i kontroli pojazdów, 41 Organizacja szkoleń, Centra 
rozrywki.

(210) 537377 (220) 2021 12 06
(731) OMNIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości.

(210) 537379 (220) 2021 12 07
(731) BREAK&WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 13.03.23, 18.01.21, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty chemiczne do prania, Preparaty 
do prania, Preparaty do prania chemicznego, Enzymatycz-
ne środki piorące, 7 Pralki, Pralki do prania ubrań, Pralki elek-
tryczne do celów przemysłowych, Pralki przemysłowe, Pralki 
ultradźwiękowe, Pralki uruchamiane monetą, Pralki wyposa-
żone w sprzęt suszący, Pralki wyposażone w suszarkę bęb-
nową, Pralki z wirówko-suszarką, Zrobotyzowane pralki prze-
mysłowe, 37 Pranie, Pranie artykułów odzieżowych, Pranie 
bielizny, Pranie dywanów, Pranie dzianiny, Pranie materiałów 
kaszmirowych, Pranie materiałów tekstylnych, Pranie na su-
cho, Pranie na sucho odzieży, Pranie odzieży na sucho, Pra-
nie pieluch tekstylnych, Pranie pieluszek dziecięcych, Pranie 
tkanin, Pranie ubrań, Usługi w zakresie prania chemicznego 
ubrań [pranie na sucho].

(210) 537392 (220) 2021 12 06
(731) NOWACZYK ADAM JERZY, Jastrzębie
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Infranetes

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Czujniki, Czytniki [sprzęt do przetwarzania 
danych], Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki [telekomuni-
kacja], 38 Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy da-
nych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja wideo na żą-
danie, Usługi telekonferencyjne, Wspomagane komputero-
wo przesyłanie wiadomości i obrazów, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), 
Produkcja filmów, innych niż reklamowe, 42 Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Analizy systemów kom-
puterowych, Badania naukowe, Badania techniczne, Chmu-
ra obliczeniowa, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron 
internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola ja-
kości, Konwersja danych i programów komputerowych [inna 
niż konwersja fizyczna], Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Monitoring systemów komputero-
wych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Opracowywanie projektów technicznych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Powielanie programów 
komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych 
elektronicznych, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych 
poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, Usługi graficzne, Usługi inżynieryjne, Usługi konsulta-
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów 
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Powielanie programów 
komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów.

(210) 537400 (220) 2021 12 07
(731) BREAK&WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BREAK & WASH
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty chemiczne do prania, Preparaty 
do prania, Preparaty do prania chemicznego, Enzymatycz-
ne środki piorące, 7 Pralki, Pralki do prania ubrań, Pralki elek-
tryczne do celów przemysłowych, Pralki przemysłowe, Pralki 
ultradźwiękowe, Pralki uruchamiane monetą, Pralki wyposa-
żone w sprzęt suszący, Pralki wyposażone w suszarkę bęb-
nową, Pralki z wirówko-suszarką, Zrobotyzowane pralki prze-
mysłowe, 37 Pranie, Pranie artykułów odzieżowych, Pranie 
bielizny, Pranie dywanów, Pranie dzianiny, Pranie materiałów 
kaszmirowych, Pranie materiałów tekstylnych, Pranie na su-
cho, Pranie na sucho odzieży, Pranie odzieży na sucho, Pra-
nie pieluch tekstylnych, Pranie pieluszek dziecięcych, Pranie 
tkanin, Pranie ubrań, Usługi w zakresie prania chemicznego 
ubrań [pranie na sucho].

(210) 537409 (220) 2021 12 06
(731) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cirrus

(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 3 Antystatyczne preparaty do celów domo-
wych, olejki aromatyczne, esencje eteryczne, kadzidełka, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, saszetki za-
pachowe do bielizny, saszetki zapachowe, zapachy do za-
wieszenia do aut, do szaf, 5 Dezodoranty inne niż do użytku 
osobistego, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
preparaty przeciw molom, odświeżacze do ubrań i tkanin, 
odświeżacze powietrza w spray’u, odświeżacze w żelu, od-
świeżacze elektryczne.

(210) 537410 (220) 2021 12 07
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY Fit

(531) 24.09.11, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 537412 (220) 2021 12 07
(731) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚ BANK EKO Mobilni

(531) 05.03.04, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.06
(510), (511) 16 Katalogi, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe 
z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury, ko-
perty, torby i torebki do pakowania, Zeszyty, Wyroby z kar-
tonu, Czyste blankiety, Gazety, Ulotki, pisma informacyjne, 
prospekty, 36 Usługi bankowe, Usługi finansowe, Bankowość 
internetowa, Bankowość mobilna, w szczególności dostęp-
na na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony lub 
tablety, Skomputeryzowane usługi finansowe, Świadczenie 
usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu, Działalność monetarna, Wycena 
finansowa, Pośrednictwo giełdowe, Usługi w zakresie pro-
wadzenia rachunków bankowych, Usługi w zakresie obsługi 
oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczęd-
nościowych oraz w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, 
Usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, Usługi 
maklerskie, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi 
pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych i komputerowych, Usługi w zakresie funduszy 
Inwestycyjnych, Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, 
Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek 
i kredytów konsumenckich, Udzielanie poręczeń, Otwieranie 
akredytyw, Dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi 
oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, 
Dokonywanie terminowych operacji finansowych, Obsługa 
płatności handlu elektronicznego, Usługi płatności elek-
tronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja 
rachunków z danymi dotyczącymi płatności, Obsługa płat-
ności bezgotówkowych, Usługi leasingu, Obsługa kart pre-
-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych 
przez płatność pre-paid, Obsługa i emisja kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych 
kart płatniczych, Ściąganie należności / wierzytelności, Elek-
troniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym 
drogą telekomunikacyjną, Usługi zabezpieczania elektro-
nicznego transferu środków finansowych/pieniężnych 
i transakcji on-line, Obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji 
poprzez otwartą platformę elektroniczną, Administrowanie 
nieruchomościami, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Informacje finansowe, Zarządzanie majątkiem nierucho-
mym, Usługi wyceny nieruchomości, Zarządzenie finansami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, operacje walutowe, 
Informacje w sprawach ubezpieczenia, Wymiana pieniędzy, 
Wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządza-
nie portfelem instrumentów finansowych, Analiza finan-
sowa i doradztwo, Usługi doradcze dotyczące wszystkich 
w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 Obsługa klientów 
przy wykorzystaniu sieci Internet, Przydzielanie dostępu 
do baz danych dostępnych przez Internet, Udostępnianie 
środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez 
Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finan-
sowymi, gospodarczymi, Udostępniania informacji z moż-
liwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania 
wiadomości, Usługi umożliwiające komunikację pomiędzy 
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, Usługi 
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w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególno-
ści Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, 
Usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, 
Usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, Usługi 
w zakresie obustronnej transmisji danych, Usługi portali in-
ternetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom da-
nych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednic-
twem Internetu, Usługi przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, Usługi przesyłania telekopii, 
Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie bezpiecznego 
przesyłania i pobierania danych, dźwięków lub obrazów, In-
formacja o ww. usługach.

(210) 537413 (220) 2021 12 07
(731) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚ BANK EKO+ dla firm

(531) 05.03.14, 26.01.01, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Katalogi, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe 
z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury, ko-
perty, torby i torebki do pakowania, Zeszyty, Wyroby z kar-
tonu, Czyste blankiety, Gazety, Ulotki, pisma informacyjne, 
prospekty, 36 Usługi bankowe, Usługi finansowe, Bankowość 
internetowa, Bankowość mobilna, w szczególności dostęp-
na na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony lub 
tablety, Skomputeryzowane usługi finansowe, Świadczenie 
usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu, Działalność monetarna, Wycena 
finansowa, Pośrednictwo giełdowe, Usługi w zakresie pro-
wadzenia rachunków bankowych, Usługi w zakresie obsługi 
oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczęd-
nościowych oraz w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, 
Usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, Usługi 
maklerskie, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi 
pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych i komputerowych, Usługi w zakresie funduszy 
Inwestycyjnych, Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, 
Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek 
i kredytów konsumenckich, Udzielanie poręczeń, Otwieranie 
akredytyw, Dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi 
oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, 
Dokonywanie terminowych operacji finansowych, Obsługa 
płatności handlu elektronicznego, Usługi płatności elek-
tronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja 
rachunków z danymi dotyczącymi płatności, Obsługa płat-
ności bezgotówkowych, Usługi leasingu, Obsługa kart pre-
-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych 
przez płatność pre-paid, Obsługa i emisja kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych 
kart płatniczych, Ściąganie należności / wierzytelności, Elek-
troniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym 
drogą telekomunikacyjną, Usługi zabezpieczania elektro-
nicznego transferu środków finansowych/pieniężnych 
i transakcji on-line, Obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji 
poprzez otwartą platformę elektroniczną, Administrowanie 
nieruchomościami, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Informacje finansowe, Zarządzanie majątkiem nierucho-
mym, Usługi wyceny nieruchomości, Zarządzenie finansami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, operacje walutowe, 

Informacje w sprawach ubezpieczenia, Wymiana pieniędzy, 
Wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządza-
nie portfelem instrumentów finansowych, Analiza finan-
sowa i doradztwo, Usługi doradcze dotyczące wszystkich 
w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 Obsługa klientów 
przy wykorzystaniu sieci Internet, Przydzielanie dostępu 
do baz danych dostępnych przez Internet, Udostępnianie 
środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez 
Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finan-
sowymi, gospodarczymi, Udostępniania informacji z moż-
liwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania 
wiadomości, Usługi umożliwiające komunikację pomiędzy 
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, Usługi 
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególno-
ści Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, 
Usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, 
Usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, Usługi 
w zakresie obustronnej transmisji danych, Usługi portali in-
ternetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom da-
nych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednic-
twem Internetu, Usługi przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, Usługi przesyłania telekopii, 
Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie bezpiecznego 
przesyłania i pobierania danych, dźwięków lub obrazów, In-
formacja o ww. usługach.

(210) 537427 (220) 2021 12 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY Fit NO SUGAR ADDED COCOA Wafers 

with cocoa cream

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.11, 26.01.01, 26.01.18, 26.01.02, 
05.07.06, 08.01.11

(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 537428 (220) 2021 12 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY Fit NO SUGAR ADDED VANILLA Wafers 

with vanilla cream

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15, 24.09.05, 24.09.11, 08.01.11, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.02

(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.
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(210) 537449 (220) 2021 12 08
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Puls Biznesu EF ETYCZNA FIRMA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-
katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Druki 
handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane an-
kiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emblema-
ty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery infor-
macyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane 
materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Dru-
kowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Druko-
wane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki infor-
macyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Gazety, 
Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty prasowe 
[materiały drukowane], Materiały piśmienne, Materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy [artykuły 
papiernicze], Organizery osobiste, Organizery na biurko, Pa-
pierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periodyki [czasopi-
sma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, Plakaty z kar-
tonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki 
papierowe, Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publika-
cje edukacyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Publika-
cje promocyjne, Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy dru-
kowane, Terminarze miesięczne, Terminarze na biurko, Termi-
narze [materiały drukowane], Terminarze kieszonkowe, Termi-
narze, Wykłady drukowane, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Ofero-
wanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public 
relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Admini-
strowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursa-
mi w celach reklamowych, Administrowanie programami 
motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów 
i usług dla osób trzecich, Administrowanie zawodami w ce-
lach reklamowych, Agencja public relations, Agencje rekla-
mowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w kompute-
rowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji 
na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecz-
nej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy 
w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgodnień w zakresie rekla-
my, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością go-
spodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych informa-
cji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarcza-
nie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsul-
towanych online, Działalność reklamowa, w szczególności 
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Elektro-
niczne publikowanie druków w celach reklamowych, Groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Infor-

macja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony 
internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzy-
stania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja 
reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing 
afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marke-
ting dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, 
Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing te-
lefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie kampanii 
promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marke-
tingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketin-
gowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek in-
ternetowych, Optymalizacja stron internetowych, Optymali-
zacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organi-
zacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowa-
nie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród 
w celach reklamowych, Planowanie strategii marketingo-
wych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w za-
kresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materia-
łów reklamowych i reklam, Produkcja materiałów reklamo-
wych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingo-
wych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamo-
wych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Pro-
dukcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja na-
grań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, 
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie bro-
szur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projek-
towanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek re-
klamowych, Promocja online sieci komputerowych i stron in-
ternetowych, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej, Pro-
mowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowa-
nie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośred-
nictwem imprez promocyjnych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem progra-
mów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, Promowanie towa-
rów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, Promowanie usług finansowych i ubezpie-
czeniowych, na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubez-
pieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie wyda-
rzeń specjalnych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, 
Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygoto-
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wywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie 
handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i roz-
mieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii reklamo-
wych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób 
trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrz-
nych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materiałów 
reklamowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych 
i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie 
planów marketingowych, Publikowanie materiałów reklamo-
wych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów rekla-
mowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośred-
niej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, 
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych onli-
ne dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunika-
cyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komuni-
kacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama 
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem 
przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Rekla-
ma zewnętrzna, Reklamy online, Przygotowywanie reklam 
prasowych, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpo-
wszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwój kampa-
nii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana 
promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, Tworzenie reklamowych i spon-
sorowanych tekstów, Telemarketing, Tworzenie reportaży re-
klamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodni-
ków reklamowych zawierających towary i usługi osób trze-
cich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnia-
nie raportów marketingowych, Udzielanie informacji doty-
czących marketingu, Udzielanie informacji związanych z re-
klamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, 
Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośred-
nictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjąt-
kiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszenio-
we do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie re-
klamy, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i rekla-
mowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania 
tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi 
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczą-
ce usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, 

Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kana-
łów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi re-
klamowe mające na celu promowanie handlu elektroniczne-
go, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, 
promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące two-
rzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi 
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
Usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich do-
tyczących akcji i innych papierów wartościowych, Usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie komercjalizacji nowych produktów, Usługi rekla-
mowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamo-
we związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe zwią-
zane z książkami, Usługi reklamowe związane z pracami pu-
blicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami publiczny-
mi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi 
reklamy zewnętrznej, Usługi w zakresie marketingu produk-
tów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi 
w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie ogło-
szeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie promocji, Usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem In-
ternetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji działal-
ności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków 
audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie promocji sprze-
daży, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w za-
kresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, 
Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy, 
Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie 
strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (re-
klama i promocja), Usługi w zakresie zakupu środków przeka-
zu [miejsca i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produk-
tów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarzą-
dzania społecznością online, Usługi związane z publiczną 
prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek nowych 
produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, 
Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetla-
nie reklam dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów rekla-
mowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie 
ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapew-
nianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie 
umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zesta-
wianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony interneto-
we, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach 
internetowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych tre-
ści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, 
Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicz-
nych, Przekazywanie informacji za pomocą środków elektro-
nicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesyłanie 
treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub inte-
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raktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiadomości, 
Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 
Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komunikacja 
za pośrednictwem terminali komputerowych, Telematyczna 
transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych, 
Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, 
Transmisja danych, wiadomości i informacji, Transmisja dźwię-
ku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez środki elek-
troniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktyw-
nych sieci multimedialnych, Transmisja elektroniczna komuni-
katów pisemnych, Transmisja filmów wideo, Transmisja infor-
macji do celów biznesowych, Transmisja i odbiór [transmisja] 
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnej, Transmisja informacji giełdowych za pomocą me-
diów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez 
systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez 
kody telematyczne, Transmisja informacji do celów domo-
wych, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, 
Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednic-
twem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja 
krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], 
obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych 
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośred-
nictwem sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem interak-
tywnych sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i ak-
tualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji 
prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi 
agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użyt-
kowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowa-
nie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów teleko-
munikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje roz-
mów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości 
tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wia-
domości, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po-
mocą komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet 
i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Konferencje (orga-
nizowanie i obsługa), Usługi w zakresie szkoleń na odległość, 
Usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, 
Usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż 
teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek 
i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line publikacji 
zawartych w tej klasie, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 537455 (220) 2021 12 07
(731) HRYNYUK OLENA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SME Banking Club

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Badania rynkowe, Badania biznesowe, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Statystyczne zestawienia, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Badania ryn-
kowe, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, Wystawy w celach handlowych lub 

reklamowych, Organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
41 Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Sprawdziany 
edukacyjne, Kursy korespondencyjne, Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Tłumaczenia, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
książek, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 537484 (220) 2021 12 08
(731) PEEK ARKADIUSZ P.P.H. PEKROL, Nowa Karczma
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Chata Kaszubski sklep spożywczy

(531) 07.15.05, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Jaja ptasie i produkty 
z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owo-
ce morza i mięczaki, nieżywe, Nabiał i substytuty nabiału, 
Chipsy ziemniaczane, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Przynęta, 
niesztuczna, Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, 32 Na-
poje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje 
orzeźwiające, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje odalkoho-
lizowane, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi handlu detalicznego 
związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z piwem, Administrowanie sprzedażą, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty 
informacji konsumenckiej], Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Telemarketing, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe za-
kwaterowanie.

(210) 537511 (220) 2021 12 08
(731) SENTO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENTO
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(531) 07.01.24, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-Iine, Prowadzenie badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw han-
dlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbani-
styki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu 
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usłu-
gi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowanie 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam rów-
nież w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, ze-
społami osiedlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nie-
ruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, 
Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nierucho-
mego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzch-
ni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, 
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, 
Rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usłu-
gi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realiza-
cji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodaro-
waniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy 
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu po-
wierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
developerskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziem-
nych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, 
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali miesz-
kalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wy-
konania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i mon-
tażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji 
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkanio-
wych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy 
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynier-
skich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego.

(210) 537514 (220) 2021 12 08
(731) SENTO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SENTO
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-Iine, Prowadzenie badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw han-
dlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbani-

styki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu 
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usłu-
gi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowanie 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam rów-
nież w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, ze-
społami osiedlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nie-
ruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, 
Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nierucho-
mego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzch-
ni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, 
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, 
Rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usłu-
gi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realiza-
cji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodaro-
waniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy 
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu po-
wierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót 
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, roz-
biórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali 
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych 
i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, 
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano - 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wy-
konawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów 
inżynierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego.

(210) 537545 (220) 2021 12 09
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miasto Kobiet

(531) 07.01.08, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.13.01, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
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go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu au-
dio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i te-
lewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, moni-
tory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przy-
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadze-
nia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 

etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa dam-
ska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-
darze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa-
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pa-
łeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawa-
ny, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, tshirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emi-
sji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszech-
niania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych - Internetu, Usługi komunikacyj-
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru:Usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprze-
daży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteli-
gentnej automatycznej selekcji programów które mają być 
nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwia-
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udziela-
nie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem 
miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Orga-
nizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Do-
starczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym 
w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem 
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału tele-
wizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfro-
wego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN -  
- przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożli-
wianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, Usługi udostępniania do-
stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali 
internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
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produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostę-
pu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmo-
wania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usług au-
tomatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgod-
nie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie 
elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynaj-
mowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze: Publikowanie książek i innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywa-
nie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projek-
towe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczą-
ce opracowywania i wdrażania nowych technologii w dzie-
dzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie 
prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wyna-
jem komputerów): Hosting i administracja serwerów interne-
towych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych.

(210) 537548 (220) 2021 12 09
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) Lady Teapot
(510), (511) 30 Herbaty, napoje na bazie herbaty, herbaty 
ziołowe, herbaty owocowe.

(210) 537553 (220) 2021 12 09
(731) Desimo, Lda, Lizbona, PT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAK ROŚNIE Z go VEGE

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 
27.03.11, 29.01.12

(510), (511) 16 Papier i karton, Pudelka kartonowe lub pa-
pierowe, Druki, Materiały do introligatorstwa, Fotografie, Pa-
pierowe materiały biurowe, Segregatory (materiały biurowe), 
Kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, 
Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Czcionki 

drukarskie, Matryce do druku ręcznego, Papierowe chus-
teczki do wycierania, Kalendarze, Papierowe nakrycia [ob-
rusy] stołowe, Taśmy przylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, Torebki do gotowania w kuchniach 
mikrofalowych, Aparaty do wykonywania winiet, Podręczniki 
[książki], Książki, Torby na zakupy papierowe oraz z tworzywa 
sztucznego, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Pośrednictwo w działalności 
handlowej dla osób trzecich, Promocja sprzedaży, Obsługa 
programów lojalnościowych, Dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, Administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Badania rynkowe i analiza 
badań rynkowych.

(210) 537558 (220) 2021 12 10
(731) NOWAK MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Well s

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytu-
ty tytoniu), Puszki na tytoń, Pojemniczki na tytoń, Woreczki 
na tytoń, Nawilżacze do tytoniu, Filtry do tytoniu, Aromaty 
do tytoniu, Fajki do tytoniu, Tytoń do skręcania papierosów, 
Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Artykuły do użytku z ty-
toniem, Pojemniki na tytoń i humidory, Papierosy zawierają-
ce substytuty tytoniu, Papier higroskopijny do tytoniu, Taba-
ka, Etui na cygara, Ustniki do papierosów, Papierosy elektro-
niczne, Papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły 
dla palaczy, Fajki, Przybory do czyszczenia fajki, Przybory 
dla palaczy, Bibułki papierosowe, Lufki do papierosów, Filtry 
do papierosów, Filtry do cygar, Filtry do fajek, Pudełka na cy-
gara z metali szlachetnych, Papierośnice, Popielniczki, Zestaw 
do skręcania papierosów, Ustniki do fajek, Ustniki do cygar, 
Gilotynki do cygar, Zapalniczki do papierosów, Zapalniczki 
do cygar, Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Tytoń do fajek, Ty-
toń do żucia, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych).

(210) 537559 (220) 2021 12 10
(731) FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA MARO RADECCY 

SPÓŁKA JAWNA, Bąków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRATEK

(531) 05.05.06, 05.05.20, 05.05.21, 26.04.04, 26.04.15, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 16 Folia, Folia bąbelkowa do pakowania, Folia 
do pakowania prezentów, Folia spożywcza, Folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania żywności, Papier do pakowania 
żywności, Papier do pieczenia, Worki na śmieci, Worki do ko-
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szy na śmieci, Worki na odpady spożywcze z biodegrado-
walnego tworzywa sztucznego do użytku domowego, Wor-
ki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
Worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], Worki 
na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domowego], 
21 Gąbki, Gąbki czyszczące, Gąbki do ciała, Gąbki do czysz-
czenia, Gąbki do kąpieli, Gąbki do szorowania, Gąbki do użyt-
ku domowego, Gąbki kuchenne, Gąbki ścierne do użytku 
w kuchni [czyszczenie], Gąbki sztuczne do użytku domowe-
go, Gąbki naturalne do celów domowych, Ściereczki anty-
statyczne do użytku domowego, Ściereczki do czyszczenia, 
wykonane z celulozy, Ściereczki do czyszczenia, Ściereczki 
do kurzu, Ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], 
Ściereczki do polerowania, Ściereczki do szorowania, Ście-
reczki do szyb, Ściereczki do wycierania kurzu, Ściereczki 
do zmywania naczyń, Ściereczki ochronne do prasowania, 
Ścierki, Ścierki do mycia naczyń, Ścierki do mycia podłóg, 
Ścierki do wycierania kurzu [szmatki], Ścierki z mikrowłókien 
do czyszczenia, Zmywaki do szorowania, Zmywaki do szoro-
wania, do użytku domowego, Zmywaki do szorowania ron-
dli, Zmywaki druciane do czyszczenia, Zmywaki metalowe 
do szorowania, Zmywaki ścierne, Zmywaki ścierne do celów 
kuchennych lub domowych, Zmywaki ścierne do celów ku-
chennych.

(210) 537582 (220) 2021 12 10
(731) ARRE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Brukarstwo i kafelkowanie, Betono-
wanie, Budowa biur, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa części bu-
dynków, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, 
Budowa fundamentów, Budowa fundamentów budynków, 
Budowa ganków, Budowa kuchni, Budowa nieruchomości 
[budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa podłóg, Budo-
wa pomieszczeń, Budowa prywatnych budynków mieszkal-
nych, Budowa przeszklonych pomieszczeń, Budowa przybu-
dówek, Budowa schodów z drewna, Budowa ścian, Budowa 
ścian działowych we wnętrzach, Budowa ścian osłonowych, 
Budowa ścian szczelinowych, Budowa ścianek działowych, 
Budowa stropów, Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzę-
tu, Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, Burzenie 
konstrukcji, Ciesielstwo, Doradztwo dotyczące budownic-
twa mieszkalnego i budynków, Doradztwo inżynieryjne [bu-
downictwo], Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 
Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, 
Impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, 

Informacja budowlana, Instalacja betonowych systemów 
formujących, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, In-
stalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach 
i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu i wyposażenia w bu-
dynkach, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpor-
nych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabryko-
wanych elementów budowlanych, Izolacja dachów, Izolacja 
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izo-
lowanie budynków, Izolowanie budynków w trakcie budo-
wy, Izolowanie dachów, Konstrukcja budynków, Konstrukcja 
i naprawa budynków, Konstruowanie budynków mieszkal-
nych i handlowych, Konsultacje budowlane, Konsultacje 
w zakresie nadzoru budowlanego, Malowanie, Malowanie 
budynków, Malowanie domów, Malowanie i lakierowanie, 
Malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, Malowanie 
natryskowe, Malowanie powierzchni budynków, Malowanie 
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż desko-
wania do betonowania, Montaż [instalacja] konstrukcji bu-
dynków, Montaż izolacji do budynków, Montaż ogrodzeń, 
Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Montaż 
paneli gipsowych, Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg 
drewnianych, Montaż ścian działowych kartonowo-gipso-
wych, Montaż szalunku do betonowania, Murarstwo, Nad-
zór budowlany, Nadzór budowlany na miejscu, Nadzór nad 
budowaniem konstrukcji, Nadzór nad renowacją budynków, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzorowanie konstru-
owania budynków, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie 
farb ochronnych na drewno, Nakładanie farb ochronnych 
na budynki, Nakładanie farby w sprayu, Nakładanie jastry-
chów, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie 
powłok na budynki, Nakładanie powłok nieprzemakalnych 
na dachy, Nakładanie powłok ochronnych na budynki, Na-
kładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, 
Nakładanie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie wylewki 
posadzkowej, Oczyszczanie terenu, Powlekanie [malowanie], 
Powlekanie murów, Prace budowlane w zakresie konstruk-
cji stalowych, Prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, 
Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkła-
dów i pokryć, Przygotowanie powierzchni schodów do po-
łożenia podkładów i pokryć, Przygotowanie terenu [budow-
nictwo], Rozbiórka budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka 
kominów, Rozbiórka konstrukcji, Stawianie domów z prefa-
brykatów, Stawianie fundamentów, Szlifowanie papierem 
ściernym, Szlifowanie przy użyciu pumeksu, Tynkowanie, 
Udzielanie informacji budowlanych, Udzielanie informacji 
związanych z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji 
budowlanych za pomocą środków elektronicznych, Udzie-
lanie informacji online związanych ze wznoszeniem budyn-
ków, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Układanie 
i zakopywanie kabli, Układanie kabli, Układanie parkietów, 
Układanie płytek podłogowych, Układanie pokryć sufitów, 
Układanie przewodów głównych, Układanie rur, Układanie 
sufitów, Usługi brukarskie, Usługi budowlane, Usługi budow-
lane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, 
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usłu-
gi dekarskie, Usługi doradcze dotyczące przebudowy bu-
dynków, Usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków 
i innych struktur, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usłu-
gi doradztwa budowlanego, Usługi doradztwa w zakresie 
budowy budynków, Usługi doszczelniania budynków, Usłu-
gi hydrauliczne, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji 
budynków, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac bu-
dowlanych], Usługi instalacji dachów, Usługi instalowania 
rur, Usługi izolacyjne, Usługi malarskie, Usługi malowania 
domów, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projek-
tów budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
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projektów dotyczących nieruchomości, Usługi rozbiórkowe, 
Usługi szalunkowe, Usługi tynkowania, Usługi układania pły-
tek ceramicznych, Usługi układania rur, Usługi uszczelniania 
i wodouszczelniania budynków, Usługi uszczelniania wnętrz, 
Usługi w zakresie cementacji, Usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, 
Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi 
w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie zabezpie-
czania przed wilgocią budynków w trakcie budowy, Usługi 
wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców 
w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed wil-
gocią, Usługi zarządzania budową, Uszczelnianie budynków, 
Uszczelnianie budynków podczas budowy, Wylewanie (ukła-
danie) fundamentów, Wymiana cegieł i przebudowa pieców, 
Wyrównywanie betonu, Zarządzanie projektami budowla-
nymi na terenie budowy, Zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Zarządzanie 
projektem budowy.

(210) 537594 (220) 2021 12 12
(731) MALISIEWICZ OSCAR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Regeneris

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 10 Rajstopy przeciwko żylakom, pończochy 
do celów medycznych, rajstopy do celów medycznych, pasy 
ortopedyczne, pasy rehabilitacyjne, bandaże elastyczne, 
bandaże podtrzymujące, gorsety do celów leczniczych, stro-
je do masażu próżniowego, pasy podtrzymujące do użyt-
ku dla pacjentów, pasy brzuszne i podbrzuszne do celów 
medycznych, stroje ciśnieniowe do użytku zewnętrznego, 
25 Bielizna, rajstopy, pończochy, pończochy samonośne, 
skarpety, getry, napiętki, rajtuzy, podkolanówki, gorsety, 
odzież, piżamy, ubrania kąpielowe, ubiory plażowe, odzież 
termoaktywna, rajstopy uciskowe, rajstopy modelujące, pod-
kolanówki uciskowe, skarpetki uciskowe, wyroby pończosz-
nicze, Buty baletowe, 35 Usługi sprzedaży bezpośredniej, 
hurtowej, detalicznej, internetowej, katalogowej i wysyłko-
wej w zakresie rajstop przeciwżylakowych, pończoch do ce-
lów medycznych, rajstop, opasek do celów medycznych, 
pasów ortopedycznych, pasów rehabilitacyjnych, pasów 
brzusznych, bandaży elastycznych, bandaży podtrzymu-
jących, strojów do masażu próżniowego, gorsetów, nako-
lanników ortopedycznych, rękawic do celów medycznych, 
rękawic do masażu, wyrobów pończoszniczych, rajstop, 
pończoch, skarpet, getrów, napiętek, rajtuz, podkolanówek, 
bielizny osobistej, legginsów, Usługi pokazów i prezentacji 
towarów, usługi reklamy, usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi prezentowa-
nia produktów na wystawach sklepowych.

(210) 537599 (220) 2021 12 12
(731) EFAB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eFAB

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Routery bezprzewodowe, Routery do sieci 
komputerowych, Routery sieci rozległych [WAN], Routery 
sieciowe, Oprogramowanie do kryptografii, Oprogramowa-
nie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, Dodatkowe 
płytki obwodów drukowanych do łączenia komputerów 
z oprogramowaniem sieciowym, Firmware (oprogramowa-
nie wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie do pa-
pierosów elektronicznych, Freeware [oprogramowanie dar-
mowe], Komputerowe oprogramowanie układowe, Kodo-
wane karty dostępu do oprogramowania komputerowego, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie bioinformatyczne, 
Oprogramowanie biometryczne, Elektroniczne urządzenia 
telekomunikacyjne, Anteny do sieci telekomunikacyjnych, 
Kontrolery stacji bazowej do telekomunikacji, Nadajniki te-
lekomunikacyjne, Odbiorniki do urządzeń telekomunikacyj-
nych, Sieci telekomunikacyjne, Sprzęt komputerowy do te-
lekomunikacji, Sprzęt telekomunikacyjny, Stacje bazowe 
dla telekomunikacji, Przenośne aparaty telekomunikacyjne, 
Urządzenia telekomunikacyjne.

(210) 537612 (220) 2021 12 13
(731) SOBOTA DARIUSZ, Brzozów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNIE Z MANUFAKTURY

(531) 02.01.01, 02.01.10, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.14, 26.01.21

(510), (511) 3 Balsamy do rąk, Balsamy do ciała, Balsamy 
do ust, Balsamy do włosów, Baza pod makijaż, Brwi (Ołówki 
do -), Chusteczki do twarzy, Cienie do powiek, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Emalie do paznokci, Emulsje po goleniu, 
Esencje i olejki eteryczne, Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, 
Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do włosów, Kremy, emulsje 
i żele nawilżające, Maseczki do twarzy, Mydła i żele, Olejki 
do ciała, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczają-
ce do ciała, Peelingi złuszczające do stóp, Peelingi złuszczają-
ce do rąk, Perfumy, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do prania, 
Preparaty do włosów, Środki do higieny jamy ustnej, Środki 
perfumeryjne i zapachowe, Środki toaletowe, Środki zapa-
chowe do celów domowych, Zestawy kosmetyków, 35 Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie 
sprzedażą, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Pokazy to-
warów, Prezentacje towarów i usług, Promocja sprzedaży, 
Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
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i reklamowych, Reklama i marketing, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Usługi informacyjne i do-
radcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych 
towarów, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla 
konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych.

(210) 537631 (220) 2021 12 13
(731) SAVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALOHA

(531) 03.07.15, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Prowadzenie salonów kosmetycznych, Prowadzenie 
salonów piękności, Prowadzenie solariów, Prowadzenie ga-
binetów odnowy biologicznej, Prowadzenie zakładów fry-
zjerskich, Usługi manicure, Usługi pedicure, Usługi salonów 
pielęgnacji paznokci, Nakładanie paznokci sztucznych, Na-
kładanie tipsów, Usługi z zakresu nakładania, przedłużania 
i zdobienia paznokci, Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, Usługi kosmetycznej pielęgnacji cia-
ła, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Usługi w zakresie makijażu, Usługi 
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi 
w zakresie makijażu permanentnego, Doradztwo dotyczące 
urody, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo w za-
kresie urody, Analiza kosmetyczna, Konsultacje dotyczące 
kosmetyków, Usługi masażu, Usługi masażu stóp.

(210) 537634 (220) 2021 12 13
(731) ALBA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIETLABB

(531) 11.03.20, 26.02.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Usługi gastronomiczne, Bary, Usługi świadczone przez bary 
bistro, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi, Bary przeką-
skowe, Kawiarnie, Kafeterie, Restauracje samoobsługowe, 
Stołówki, Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym 

zapleczem, produktami i transportem, Usługi kateringu ze-
wnętrznego, Katering w kafeteriach szybkiej obsługi, Organi-
zacja kateringu na imprezy urodzinowe, Usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, Świadczenie usług ka-
teringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na targi i wystawy, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Przygo-
towywanie i sprzedaż żywności na wynos, Usługi osobistych 
kucharzy, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Dostarczanie 
posiłków do bezpośredniego spożycia, Zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wy-
nos, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów 
alkoholowych, Udzielanie informacji dotyczących restaura-
cji, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi dorad-
cze dotyczące żywności, Wynajmowanie sal oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia.

(210) 537637 (220) 2021 12 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Pruszcz Gdański

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELKA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzo-
ne i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe 
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki 
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Aluminium i jego 
stopy, Aluminium profilowane wytłaczane, Aluminium 
wzmacniane boksytem, Aluminium wzmacniane materiała-
mi ceramicznymi, Elementy z wyciskanego aluminium, Pół-
produkty z aluminium lub jego stopów, Stopy aluminium, 
Stopy aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, 
Stopy aluminium wzmacniane boksytem, Stopy metalu za-
wierające wapń i aluminium [glin], Aluminium [glin], Alumi-
nium (Folia -), Miedź (Drut z -) nieizolowany, Miedź (Pierście- 
nie z -), Miedź surowa lub półprzetworzona, Półprodukty 
z miedzi lub jej stopów, Rury miedziane [inne niż części 
maszyn], Rury ze stopów miedzi, Sztaby miedziane, Sztaby 
ze stopów na bazie miedzi, Taśma miedziana, Złom ze stali 
węglowej o niskiej zawartości miedzi, Miedź w proszku, Mo-
siądz, Stopy mosiądzu, Panele miedziane do produkcji płytek 
drukowanych, Brązy, Brąz, Arkusze blachy stalowej powle-
kanej winylem, Blachy stalowe pokryte winylem, Metalowe 
blachy zabezpieczające do drzwi, Ocynkowane arkusze bla-
chy stalowej, Okładziny z blachy cienkiej, Platerowane stalo-
we blachy i arkusze, Arkusze stalowe do nadwozi pojazdów, 
Arkusze stalowe do użytku w budownictwie, Arkusze stalo-
we powlekane cynkiem, Arkusze z metalu w tym te ze stopu 
stali i tytanu (Ti), Bele stalowe, Belki stropowe z żelaza lub 
stali, Blacha stalowa cienka, Drut ze stali, Drut ze stali stopo-
wej [nieelektryczny], Kątowniki stalowe, Kątowniki stalowe 
do dachów, Kątowniki stalowe metalowe, Kolanka z metalu 
do rur, w tym kolanka ze stopów stali i tytanu (Ti), Kominy 
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stalowe, Konstrukcje stalowe, Konstrukcje stalowe [budow-
nictwo], Kosze szańcowe [gabiony] z drutu stalowego, Kraty 
stalowe, Kule stalowe, Kule ze stali, Łańcuchy stalowe, Liny 
stalowe, Liny stalowe do użycia w dźwigach, Maszty ze sta-
li, Metale nieszlachetne i ich stopy w tym stal nierdzewna, 
Metalowe kątowniki stalowe, Nieobrobione lub półobrobio-
ne stopy stali, Ocynkowana gruba blacha stalowa, Odlewy 
stalowe [półobrobione], Płyty z metalu w tym te ze stopu 
stali i tytanu (Ti), Połączenia z metalu do rur łącznie z tymi 
ze stopu stali i tytanu (Ti), Pręty metalowe do lutowania 
i spawania w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), Pręty sta-
lowe, Pręty stalowe najwyższej jakości, Pręty stalowe wal-
cowane na gorąco, Pręty stalowe wykończane na zimno, 
Pręty stalowe wyższej jakości, Pręty stalowe z otworem, 
Ramy stalowe do budynków, Rozgałęzienia rur metalowe 
łącznie z tymi ze stopów stali i tytanu, Rury i rurki ze stali, 
Rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone lub uziemio-
ne, Rury z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), Rury 
ze stali najwyższej jakości, Odlewy z ołowiu lub jego stopów, 
Półprodukty z ołowiu lub jego stopów, Ołów i jego stopy, 
Profile aluminiowe, Dekoracyjne profile metalowe, Meta-
lowe profile, Profile metalowe, Profile metalowe do użytku 
w budownictwie, Termoizolowane profile metalowe, Ką-
towniki metalowe, 35 Marketing bezpośredni, Marketing 
afiliacyjny, Marketing internetowy, Marketing telefoniczny, 
Oferowanie próbek produktów, Usługi w zakresie reklamy, 
Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie 
towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 39 Pa-
kowanie i składowanie towarów, Ładowanie i wyładowanie 
pojazdów, Dzielenie na części i przepakowywanie towarów, 
Informacja o składowaniu, Konfekcjonowanie towarów, 
Magazynowanie, Magazynowanie części, Magazynowanie 
ładunków, Magazynowanie ładunku przed transportem, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów han-
dlowych, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Pa-
kowanie, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania 
[transport], Usługi związane z magazynowaniem towarów, 
Wynajmowanie miejsc do magazynowania, Usługi magazy-
nowe, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi składowa-
nia towarów, 40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, 
Niszczenie odpadów i śmieci, Montowanie produktów dla 
osób trzecich, Cięcie metalu, Cięcie stali, Cieplna obróbka 
metali, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki mate-
riałów, Formowanie metali na zimno, Informacje o obróbce 
materiałów, Usługi w zakresie obróbki metalu.

(210) 537638 (220) 2021 12 13
(731) TITUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, 35 Usługi marketingowe, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
42 Opracowywanie platform komputerowych.

(210) 537640 (220) 2021 12 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Pruszcz Gdański

(540) (znak słowny)
(540) ELKA
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, Aluminium i jego stopy, Aluminium 
profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane boksytem, 
Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Elemen-
ty z wyciskanego aluminium, Półprodukty z aluminium lub 
jego stopów, Stopy aluminium, Stopy aluminium wzmacnia-
ne materiałami ceramicznymi, Stopy aluminium wzmacnia-
ne boksytem, Stopy metalu zawierające wapń i aluminium 
[glin], Aluminium [glin], Aluminium (Folia -), Miedź (Drut z -) 
nieizolowany, Miedź (Pierścienie z -), Miedź surowa lub pół-
przetworzona, Półprodukty z miedzi lub jej stopów, Rury 
miedziane [inne niż części maszyn], Rury ze stopów miedzi, 
Sztaby miedziane, Sztaby ze stopów na bazie miedzi, Ta-
śma miedziana, Złom ze stali węglowej o niskiej zawartości 
miedzi, Miedź w proszku, Mosiądz, Stopy mosiądzu, Panele 
miedziane do produkcji płytek drukowanych, Brązy, Brąz, 
Arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, Blachy sta-
lowe pokryte winylem, Metalowe blachy zabezpieczające 
do drzwi, Ocynkowane arkusze blachy stalowej, Okładziny 
z blachy cienkiej, Platerowane stalowe blachy i arkusze, Arku-
sze stalowe do nadwozi pojazdów, Arkusze stalowe do użyt-
ku w budownictwie, Arkusze stalowe powlekane cynkiem, 
Arkusze z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), Bele 
stalowe, Belki stropowe z żelaza lub stali, Blacha stalowa 
cienka, Drut ze stali, Drut ze stali stopowej [nieelektryczny], 
Kątowniki stalowe, Kątowniki stalowe do dachów, Kątowniki 
stalowe metalowe, Kolanka z metalu do rur, w tym kolanka 
ze stopów stali i tytanu (Ti), Kominy stalowe, Konstrukcje sta-
lowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Kosze szańcowe 
[gabiony] z drutu stalowego, Kraty stalowe, Kule stalowe, 
Kule ze stali, Łańcuchy stalowe, Liny stalowe, Liny stalowe 
do użycia w dźwigach, Maszty ze stali, Metale nieszlachetne 
i ich stopy w tym stal nierdzewna, Metalowe kątowniki stalo-
we, Nieobrobione lub półobrobione stopy stali, Ocynkowa-
na gruba blacha stalowa, Odlewy stalowe [półobrobione], 
Płyty z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), Połączenia 
z metalu do rur łącznie z tymi ze stopu stali i tytanu (Ti), Pręty 
metalowe do lutowania i spawania w tym te ze stopu stali 
i tytanu (Ti), Pręty stalowe, Pręty stalowe najwyższej jakości, 
Pręty stalowe walcowane na gorąco, Pręty stalowe wykoń-
czane na zimno, Pręty stalowe wyższej jakości, Pręty stalo-
we z otworem, Ramy stalowe do budynków, Rozgałęzienia 
rur metalowe łącznie z tymi ze stopów stali i tytanu, Rury 
i rurki ze stali, Rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone 
lub uziemione, Rury z metalu w tym te ze stopu stali i ty-
tanu (Ti), Rury ze stali najwyższej jakości, Odlewy z ołowiu 
lub jego stopów, Półprodukty z ołowiu lub jego stopów, 
Ołów i jego stopy, Profile aluminiowe, Dekoracyjne profile 
metalowe, Metalowe profile, Profile metalowe, Profile me-
talowe do użytku w budownictwie, Termoizolowane profile 
metalowe, Kątowniki metalowe, 35 Marketing bezpośredni, 
Marketing afiliacyjny, Marketing internetowy, Marketing tele-
foniczny, Oferowanie próbek produktów, Usługi w zakresie 
reklamy, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Naby-
wanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,  



Nr  ZT07/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 63

39 Pakowanie i składowanie towarów, Ładowanie i wyłado-
wanie pojazdów, Dzielenie na części i przepakowywanie to-
warów, Informacja o składowaniu, Konfekcjonowanie towa-
rów, Magazynowanie, Magazynowanie części, Magazynowa-
nie ładunków, Magazynowanie ładunku przed transportem, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów han-
dlowych, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Pa-
kowanie, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania 
[transport], Usługi związane z magazynowaniem towarów, 
Wynajmowanie miejsc do magazynowania, Usługi magazy-
nowe, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi składowa-
nia towarów, 40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, 
Niszczenie odpadów i śmieci, Montowanie produktów dla 
osób trzecich, Cięcie metalu, Cięcie stali, Cieplna obróbka 
metali, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki mate-
riałów, Formowanie metali na zimno, Informacje o obróbce 
materiałów, Usługi w zakresie obróbki metalu.

(210) 537641 (220) 2021 12 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Pruszcz Gdański

(540) (znak słowny)
(540) ELKA Stal i metale kolorowe
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, Aluminium i jego stopy, Aluminium 
profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane boksytem, 
Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Elementy 
z wyciskanego aluminium, Półprodukty z aluminium lub jego 
stopów, Stopy aluminium, Stopy aluminium wzmacniane ma-
teriałami ceramicznymi, Stopy aluminium wzmacniane boksy-
tem, Stopy metalu zawierające wapń i aluminium [glin], Alumi-
nium [glin], Aluminium (Folia -), Miedź (Drut z -) nieizolowany, 
Miedź (Pierścienie z -), Miedź surowa lub półprzetworzona, 
Półprodukty z miedzi lub jej stopów, Rury miedziane [inne niż 
części maszyn], Rury ze stopów miedzi, Sztaby miedziane, Szta-
by ze stopów na bazie miedzi, Taśma miedziana, Złom ze stali 
węglowej o niskiej zawartości miedzi, Miedź w proszku, Mo-
siądz, Stopy mosiądzu, Panele miedziane do produkcji płytek 
drukowanych, Brązy, Brąz, Arkusze blachy stalowej powlekanej 
winylem, Blachy stalowe pokryte winylem, Metalowe blachy 
zabezpieczające do drzwi, Ocynkowane arkusze blachy stalo-
wej, Okładziny z blachy cienkiej, Platerowane stalowe blachy 
i arkusze, Arkusze stalowe do nadwozi pojazdów, Arkusze sta-
lowe do użytku w budownictwie, Arkusze stalowe powlekane 
cynkiem, Arkusze z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), 
Bele stalowe, Belki stropowe z żelaza lub stali, Blacha stalowa 
cienka, Drut ze stali, Drut ze stali stopowej [nieelektryczny], 
Kątowniki stalowe, Kątowniki stalowe do dachów, Kątowniki 
stalowe metalowe, Kolanka z metalu do rur, w tym kolanka 
ze stopów stali i tytanu (Ti), Kominy stalowe, Konstrukcje sta-
lowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Kosze szańcowe 
[gabiony] z drutu stalowego, Kraty stalowe, Kule stalowe, Kule 
ze stali, Łańcuchy stalowe, Liny stalowe, Liny stalowe do użycia 
w dźwigach, Maszty ze stali, Metale nieszlachetne i ich stopy 
w tym stal nierdzewna, Metalowe kątowniki stalowe, Nie-
obrobione lub półobrobione stopy stali, Ocynkowana gruba 
blacha stalowa, Odlewy stalowe [półobrobione], Płyty z me-
talu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), Połączenia z metalu 
do rur łącznie z tymi ze stopu stali i tytanu (Ti), Pręty metalowe 
do lutowania i spawania w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), 

Pręty stalowe, Pręty stalowe najwyższej jakości, Pręty stalowe 
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wykończane na zimno, 
Pręty stalowe wyższej jakości, Pręty stalowe z otworem, Ramy 
stalowe do budynków, Rozgałęzienia rur metalowe łącznie 
z tymi ze stopów stali i tytanu, Rury i rurki ze stali, Rury stalowe, 
w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, Rury z metalu 
w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), Rury ze stali najwyższej 
jakości, Odlewy z ołowiu lub jego stopów, Półprodukty z oło-
wiu lub jego stopów, Ołów i jego stopy, Profile aluminiowe, 
Dekoracyjne profile metalowe, Metalowe profile, Profile meta-
lowe, Profile metalowe do użytku w budownictwie, Termoizo-
lowane profile metalowe, Kątowniki metalowe, 35 Marketing 
bezpośredni, Marketing afiliacyjny, Marketing internetowy, 
Marketing telefoniczny, Oferowanie próbek produktów, Usłu-
gi w zakresie reklamy, Nabywanie towarów i usług dla innych 
firm, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, 39 Pakowanie i składowanie towarów, Ładowanie 
i wyładowanie pojazdów, Dzielenie na części i przepakowy-
wanie towarów, Informacja o składowaniu, Konfekcjonowanie 
towarów, Magazynowanie, Magazynowanie części, Magazy-
nowanie ładunków, Magazynowanie ładunku przed trans-
portem, Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów 
handlowych, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, 
Pakowanie, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania 
[transport], Usługi związane z magazynowaniem towarów, 
Wynajmowanie miejsc do magazynowania, Usługi magazy-
nowe, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi składowania 
towarów, 40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, Nisz-
czenie odpadów i śmieci, Montowanie produktów dla osób 
trzecich, Cięcie metalu, Cięcie stali, Cieplna obróbka metali, 
Dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, For-
mowanie metali na zimno, Informacje o obróbce materiałów, 
Usługi w zakresie obróbki metalu.

(210) 537670 (220) 2021 12 14
(731) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NETDOOR BY LEON

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwa-
łe, Konstrukcje metalowe, Gzymsy metalowe, Okucia stoso-
wane w budownictwie, metalowe, Kątowniki stalowe, Profile 
i kształtowniki metalowe, Metalowe listwy wykończeniowe 
naroży zewnętrznych i wewnętrznych ścian, Metalowe li-
stwy dylatacyjne, Drzwi metalowe, Metalowe systemy drzwi 
przesuwnych, Drzwi (płyty do -) metalowe, Futryny do drzwi 
metalowe, Odrzwia metalowe, Okucia do drzwi metalowe, 
Ościeżnice metalowe, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi 
przesuwnych [z metalu], Okna metalowe, Okucia metalowe 
do Okien, Rolki, prowadnice do okien przesuwnych, Żaluzje 
metalowe, 19 Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla bu-
downictwa, Profile niemetalowe dla budownictwa, Profile 
i kształtowniki z tworzyw sztucznych i drewna, Elementy wy-
kończeniowe budowlane niemetalowe, Kształtowniki nieme-
talowe, Listwy niemetalowe, Niemetalowe listwy dekoracyjne, 
Niemetalowe listwy dylatacyjne, Niemetalowe listwy wykoń-
czeniowe naroży zewnętrznych i wewnętrznych ścian, Drzwi 
niemetalowe, Niemetalowe systemy drzwi przesuwnych, Nie-
metalowe futryny drzwiowe, Drzwiowe (ościeżnice -) nieme-
talowe, Drzwiowe (płyty -) niemetalowe, Niemetalowe drzwi 
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harmonijkowe, Nadproża niemetalowe, Żaluzje niemetalowe, 
35 Prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Inter-
net i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej następujący zakres 
towarów metalowych: materiały budowlane, gzymsy, okucia 
stosowane w budownictwie, kątowniki stalowe, kształtowni-
ki, listwy wykończeniowe naroży ścian, drzwi, systemy drzwi 
przesuwnych, futryny do drzwi, odrzwia, ościeżnice, progi, 
prowadnice do drzwi przesuwnych, okna, okucia do okien, 
rolki, prowadnice do okien przesuwnych, żaluzje, Prowadzenie 
hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży de-
talicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży 
wysyłkowej, obejmującej następujący zakres towarów nie-
metalowych: materiały budowlane, konstrukcyjne elementy 
dla budownictwa, profile i kształtowniki dla budownictwa, 
elementy wykończeniowe budowlane, listwy dekoracyjne, 
listwy wykończeniowe naroży ścian, drzwi, systemy drzwi 
przesuwnych, futryny i ościeżnice drzwiowe, płyty drzwiowe, 
drzwi harmonijkowe, nadproża, żaluzje, 37 Instalowanie drzwi 
i okien, Instalowanie, naprawa i konserwacja systemów drzwi 
przesuwnych, Deweloperskie usługi budowlane, Usługi wyko-
nywania budynków pod wynajem lub sprzedaż (deweloper-
stwo), Nadzór budowlany, Naprawy budowlane.

(210) 537676 (220) 2021 12 14
(731) WOJDYŁO PIOTR GRAPES MEDIA, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) Scudetto
(510), (511) 25 Chustki na głowę, Opaski na głowę, Bielizna 
osobista, Bokserki, Krótkie haleczki na ramiączkach, Garnitu-
ry, Kamizelki, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Krawaty, Podkoszulki bez rękawów, Pod-
szewki gotowe [część garderoby], Poszetki.

(210) 537677 (220) 2021 12 14
(731) WOJDYŁO PIOTR GRAPES MEDIA, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Scudetto

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Bielizna osobista, Bokserki, Garnitury, Kami-
zelki, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim 
rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Podko-
szulki bez rękawów, Podszewki gotowe [część garderoby], 
Chustki na głowę, Poszetki, Opaski na głowę.

(210) 537685 (220) 2021 12 14
(731) EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA PODSTAWOWA im. Samuela Bogumiła 

Lindego Fundacja Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe

(531) 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Nauczanie, Edukacja [nauczanie], Nauczanie 
indywidualne, Nauczanie w szkołach podstawowych.

(210) 537689 (220) 2021 12 13
(731) PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BAFACAM
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne, Maści i żele lecznicze 
do celów weterynaryjnych, Biologiczne preparaty do celów 
weterynaryjnych, Bakteriofagi do celów weterynaryjnych, 
Kultury mikroorganizmów do celów weterynaryjnych, Prepa-
raty wykonane z bakteriofagów do celów weterynaryjnych, 
Preparaty wykonane z mikroorganizmów do celów wetery-
naryjnych.

(210) 537694 (220) 2021 12 13
(731) INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEN-i-już

(531) 26.01.01, 24.17.02, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym 
usługi świadczone za pośrednictwem internetu, sieci tele-
komunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umoż-
liwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami 
elektronicznymi, Usługi edytorskie i wydawnicze, Usługi 
polegające na publikowaniu tekstów innych, niż teksty re-
klamowe, Usługi związane z organizacją i prowadzeniem 
imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym i rozrywko-
wym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, 
prezentacji, loterii i konkursów o charakterze edukacyjnym, 
naukowym i rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji 
wystaw o charakterze edukacyjnym i naukowym, Usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc na imprezy o charakterze edu-
kacyjnym, naukowym i rozrywkowym, Usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia naukowych pracowni specjali-
stycznych, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, 
Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów, szkoleń i kur-
sów, w tym również szkoleń i kursów korespondencyjnych, 
Usługi w zakresie nagrywania filmów instruktażowych 
i szkoleniowych, Usługi w zakresie wypożyczania książek, 
czasopism i innych publikacji na nośnikach papierowych 
i elektronicznych, Usługi w zakresie wypożyczania nośni-
ków z nagraniami dźwiękowymi i filmami, w tym nagra-
niami i filmami instruktażowymi i szkoleniowymi, Usługi 
informacyjne i doradcze w odniesieniu do wszystkich wy-
mienionych wyżej usług.

(210) 537696 (220) 2021 12 14
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WADOWICE skawa Wafelki Arabeska słodko-
chrupiące kakaowo-kawowe cocoa-coffee wafers

(531) 05.03.11, 05.07.27, 08.01.09, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, ciastka, ciasta, 
Wafle (wyroby cukiernicze).

(210) 537702 (220) 2021 12 14
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) KANAPKA ZAŁOGI
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, ciastka, ciasta, 
Wafle (wyroby cukiernicze).

(210) 537717 (220) 2021 12 15
(731) PASSAGE COSMETICS LABORATORY SPÓŁKA 

AKCYJNA, Gałków Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASSAGE COSMETICS LABORATORY

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.03.06, 26.03.23, 27.05.05
(510), (511) 3 Kosmetyki, olejki aromatyczne, barwniki 
do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, prepa-
raty do depilacji i golenia, kosmetyki upiększające, koloro-
we kosmetyki, kremy, mleczka i maseczki kosmetyczne, ko-
smetyki do pielęgnacji twarzy, pomadki do ust, błyszczyki 
do ust, kosmetyki i preparaty do włosów, kremy, emulsje 
i żele nawilżające, produkty toaletowe takie jak: dezodo-
ranty, mydła dezynfekcyjne, sole do kąpieli, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, chusteczki nasączone płynami ko-
smetycznymi, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, 
puder, preparaty do mycia, mydła przeciwpotowe, mydła 
lecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, wyroby per-
fumeryjne, środki do czyszczenia zębów, wybielające pa-
sty do zębów, mydła, 5 Preparaty farmaceutyczne, środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty antybakteryjne, 
mydła antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele anty-
bakteryjne, chusteczki antybakteryjne, preparaty farma-
ceutyczne antybakteryjne, antybakteryjne płyny do rąk 
i do mycia twarzy, preparaty do dezynfekcji rąk, balsamy 
do celów leczniczych, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne, 
substancje dietetyczne, środki odkażające, herbaty ziołowe, 

oleje lecznicze, mazidła, preparaty na odmrożenia, 35 Do-
radztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności 
gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi 
sprzedaży artykułów kosmetycznych i farmaceutycznych, 
42 Usługi analiz chemicznych, usługi badań biologicznych, 
bakteriologicznych, usługi badań chemicznych, technicz-
nych, usługi badań w zakresie kosmetyki, usługi ekspertyz 
naukowych, badawczych, inżynieryjnych, projektowania – 
– procesów, technologii, opracowywanie receptur.

(210) 537718 (220) 2021 12 15
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SOKOLIKI
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owo-
ce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, 
warzywa przetworzone, przekąski warzywne, pasty warzyw-
ne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, 
sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania 
gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, eks-
trakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje 
i tłuszcze jadalne.

(210) 537720 (220) 2021 12 15
(731) EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEDSZKOLE SZKRABKI Fundacja Ewangelickie 

Towarzystwo Oświatowe

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.06, 
26.01.12, 26.01.19, 05.05.20

(510), (511) 41 Edukacja [nauczanie], Nauczanie, Nauczanie 
przedszkolne, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 537724 (220) 2021 12 15
(731) ELIKO MOŃKA SPÓŁKA JAWNA, Konopiska 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELIKO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 
26.11.03, 26.11.06, 26.11.08

(510), (511) 11 Aparatura grzewcza do pieców, Armatury 
grzewcze, Bojlery do instalacji grzewczych, Bojlery elek-
tryczne, Bojlery grzewcze, Bojlery elektryczne do systemów 
centralnego ogrzewania, Bojlery do użytku domowego, Do-
mowe grzejniki, Ekologiczne grzejniki płaskie z samoregula-
cją temperatury, Elektryczne grzejniki akumulacyjne, Elek-
tryczne grzejniki nurkowe, Elektryczne instalacje grzewcze, 
Elektryczne kable grzewcze, Elektryczne urządzenia do pod-
grzewania żywności, Elektryczne urządzenia do ogrzewania 
pomieszczeń do celów domowych, Elektryczne urządze-
nia kuchenne do gotowania, Elementy grzejne, Elementy 
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grzewcze, Elementy ogrzewania elektrycznego, Grzałki 
nurnikowe, Grzałki rurkowe, Grzałki elektryczne, grzałki z ter-
mostatami, Grzejne płyty, Grzejnik elektryczny, Grzejniki 
akumulacyjne, Grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, 
Grzejniki do konstrukcji tymczasowych, Grzejniki do central-
nego ogrzewania, Grzejniki do pojazdów, Grzejniki do po-
mieszczeń, Grzejniki do saun, Grzejniki elektryczne, Grzejniki 
do systemów centralnego ogrzewania, Grzejniki elektryczne 
do ogrzewania budynków, Grzejniki indukcyjne, Grzejniki 
konwekcyjne, Grzejniki promiennikowe, Grzejniki przemy-
słowe, Grzejniki segmentowe, Indukcyjne piece, Instalacje 
centralnego ogrzewania, Instalacje do gotowania, Instalacje 
do ogrzewania wodnego, Instalacje do pieczenia, Instalacje 
do podgrzewania basenów, Instalacje do podgrzewania 
żywności, Instalacje do sauny, Instalacje grzewcze do powie-
trza, Instalacje i urządzenia grzewcze, Instalacje i urządze-
nia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Kaloryfery elektryczne, 
Klimatyzatory, Kominki elektryczne, Konwektory [grzejniki], 
Kuchenny sprzęt elektryczny, Łóżka opalające, Ogrzewacze 
do pomieszczeń, Ogrzewacze powietrza, Ogrzewanie pod-
łogowe, Rożna elektryczne, Ruszty elektryczne, Systemy 
grzewcze do samochodów silnikowych, Termofory elek-
tryczne, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do ogrzewa-
nia i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opiekania 
i pieczenia, Urządzenia do przepływowego podgrzewania 
wody, Urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze do po-
mieszczeń mieszkalnych, Urządzenia grzewcze do pomiesz-
czeń, Urządzenia grzewcze do pojazdów, Urządzenia grzew-
cze do stawów wodnych, Urządzenia grzewcze do użytku 
przy obróbce materiałów odpadowych, Urządzenia grzew-
cze do użytku w domu, Urządzenia i instalacje grzewcze, 
Urządzenia podgrzewające do basenów, 35 Administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsump-
cyjnych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i sys-
tematyzowanie informacji w komputerowych bazach da-
nych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Organizacja i prowadzenie 
prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych 
telezakupów i zakupów domowych, Przetwarzanie, systema-
tyzacja danych i zarządzanie nimi, Publikowanie materiałów 
reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Skomputeryzo-
wane usługi w zakresie składania zamówień online, Udostęp-
nianie informacji o produktach konsumenckich, Udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie po-
rad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi handlu 
detalicznego związane z grzałkami, systemami grzewczymi 
i instalacjami grzewczymi, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do grzałek do domowego sprzętu AGD, pieców CO, 
przemysłu i transportu, Usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie grzałek do domowego sprzętu AGD, pieców CO, 
przemysłu i transportu, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, 

Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzałkami, systema-
mi grzewczymi i instalacjami grzewczymi, Zarządzanie w za-
kresie zamówień, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy online, Usługi importowo-eksportowe.

(210) 537736 (220) 2021 12 14
(731) NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Czapki, Sza-
le, Chusty, Rękawiczki, Bielizna, Skarpetki, Opaski na głowę, 
Paski tekstylne, Paski skórzane [odzież], Nauszniki [odzież], 
Muszki, Szaliki, Stroje plażowe, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Administrowanie sprzedażą, Promocja sprzedaży, Zapewnie-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, Administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, Badania biznesowe, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Organizowanie targów 
handlowych, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z nakryciami głowy.

(210) 537737 (220) 2021 12 14
(731) NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) butik cyrkularny
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Czapki, Sza-
le, Chusty, Rękawiczki, Bielizna, Skarpetki, Opaski na głowę, 
Paski tekstylne, Paski skórzane [odzież], Nauszniki [odzież], 
Muszki, Szaliki, Stroje plażowe, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Administrowanie sprzedażą, Promocja sprzedaży, Zapewnie-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, Administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, Badania biznesowe, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Organizowanie targów 
handlowych, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z nakryciami głowy.

(210) 537782 (220) 2021 12 16
(731) ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Ekowiedza

(531) 05.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

(210) 537792 (220) 2021 12 16
(731) BC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZCELLULITU.pl

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.07, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 24.17.02

(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi.

(210) 537798 (220) 2021 12 16
(731) STROIŃSKA MONIKA CENTRUM MONTESSORI 

SENIOR, Zalesie Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Montessori Senior

(531) 27.05.05, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Produkcja filmów reklamowych, Przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Statystyczne 
zestawienia, Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 Na-
uczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Publikowanie książek, Sprawdziany 
edukacyjne, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi szko-
leniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi 

edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wyma-
gających specjalnej opieki, Usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], Doradztwo zawodowe, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Organizo-
wanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie zawodów sportowych, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie za-
jęć fitness, Przedstawienia teatralne [produkcja], Szkoły [edu-
kacja], Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi klubowe [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów 
[wystawy], Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi 
trenerskie, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Udostęp-
nianie publikacji online [nie do pobrania], 43 Domy opieki 
dla osób w podeszłym wieku, 44 Opieka paliatywna, Ośrodki 
zdrowia, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób nie-
pełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Sanatoria 
(usługi -), Świadczenie usług przez domy opieki nad starszy-
mi ludźmi, Terapia mowy, Terapia z udziałem zwierząt [zoo-
terapia], Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi psycho-
logów, Usługi terapeutyczne, Domowa opieka pielęgniarska, 
Fizjoterapia, Placówki rekonwalescencji, Szpitale, Usługi klinik 
medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medy-
cyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi telemedyczne, 
45 Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista].

(210) 537803 (220) 2021 12 16
(731) BANDI COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów
(540) (znak słowny)
(540) DR SKIN
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Preparaty do de-
makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, to-
niki kosmetyczne, 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, produkty i preparaty 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i ciała do celów 
leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, żeli, oli-
wek balsamów, preparaty witaminowe, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
leczniczych, 44 Salony piękności, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi.

(210) 537821 (220) 2021 12 16
(731) BANDI COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Skin CLINIC

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.10, 26.04.22, 26.04.24

(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Preparaty do de-
makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, to-
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niki kosmetyczne, 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, produkty i preparaty 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i ciała do celów 
leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, żeli, oli-
wek balsamów, preparaty witaminowe, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
leczniczych, 44 Salony piękności, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi.

(210) 537842 (220) 2021 12 17
(731) MAĆKOWSKA ANNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AM Męski Świat BARBER

(531) 27.05.01, 27.05.04, 14.07.18, 14.07.20, 10.05.04, 10.05.05
(510), (511) 44 Męskie salony fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie.

(210) 537844 (220) 2021 12 17
(731) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA CRÉDIT AGRICOLE CAREFLEET

(531) 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej sa-
mochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie aukcji, Usługi sprzedaży online 
pojazdów za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
(w tym telefonów komórkowych), sieci teleinformatycznych 
i komputerowych sieci komunikacyjnych typu Internet i In-
tranet poprzez strony elektroniczne, Zarządzanie flotą pojaz-
dów [dla osób trzecich], Informacje i doradztwo handlowe 
dla zarządców flot samochodowych i kierowców, Doradztwo 
w zakresie organizowania floty samochodowej i zarządzania 
administracyjnego, handlowego i księgowego flotą samo-
chodową, Usługi porównywania cen w dziedzinie zarządzania 
flotą samochodową, Prognozy gospodarcze, analiza kosz-
tów własnych w dziedzinie zarządzania flotą samochodową, 
Analizy i raporty statystyczne, 36 Leasing finansowy, Leasing 
operacyjny, Finansowanie leasingu pojazdów, Usługi ubezpie-
czeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, Finansowe 
usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, 
Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Wycena 
finansowa kosztów naprawy pojazdów, Sporządzanie rapor-
tów finansowych, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
37 Obsługa, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
Mycie pojazdów, 38 Usługi w zakresie przesyłania, zdalnego 
przekazywania i pobierania informacji i danych związanych 
z lokalizacją geograficzną, pozycjonowaniem pojazdów, śle-
dzeniem pojazdów, zużyciem i przebiegiem pojazdów, oceną 
prowadzenia pojazdu i zachowania kierowców, wykroczenia-

mi drogowymi, czasem prowadzenia pojazdu, Usługi w zakre-
sie przesyłania, zdalnego przekazywania i pobierania informa-
cji i danych związanych z zarządzaniem flotą samochodową, 
zarządzaniem paliwem i wypożyczaniem pojazdów, 39 Wy-
najem samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, 
Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, Informa-
cje w dziedzinie wypożyczania pojazdów, Zarządzanie mo-
bilnością w zakresie transportu, Usługi globalnego systemu 
nawigacyjnego, Śledzenie pojazdów pasażerskich za pomocą 
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (infor-
macja o transporcie), Usługi planowania tras, Określanie trasy 
pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, Usługi 
transportowe, Usługi doradcze związane z transportem, Usłu-
gi informacyjne związane z transportem, Usługi informacyj-
ne związane z metodami transportu, Logistyka transportu, 
Parkowanie samochodów, Rezerwacja miejsc parkingowych, 
42 Informacje i doradztwo w zakresie oszczędzania energii 
w dziedzinie motoryzacji, Informacje i doradztwo w zakresie 
kontroli technicznej pojazdów, Informacje, badania i doradz-
two w zakresie ochrony środowiska i długotrwałego rozwoju 
w dziedzinie motoryzacji, Umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania 
danych finansowych i generowania raportów, Monitoring 
techniczny samochodów.

(210) 537867 (220) 2021 12 17
(731) MIKUŁA GRZEGORZ HIFOOD, Kolbuszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HiFOOD

(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 29 Bakalie, mieszanki bakaliowe, rodzynki, mie-
szanki owoców suszonych, owoce suszone, orzechy i mig-
dały przetworzone, dżemy, galaretki owocowe, marmolady, 
masło z orzechów, masło kakaowe, masło czekoladowe, 
masło arachidowe, masło migdałowe, masło z pistacji, oleje 
roślinne do celów spożywczych, 30 Orzechy w polewie cze-
koladowej, owoce w polewie czekoladowej, migdały w pole-
wie czekoladowej, kawa, kakao, wyroby z kakao, miód.

(210) 537870 (220) 2021 12 17
(731) MGP GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGP GARAGE RENT
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(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 39 Wynajem pojazdów.

(210) 537882 (220) 2021 12 19
(731) NOWAK PAWEŁ PRO BONO KOMPANIA REKLAMOWA, 

Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pictoteka posters

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Opra-
wione plakaty, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty 
z papieru, Reprodukcje fotograficzne, Pocztówki i widoków-
ki, Obrazy w postaci wydrukowanych zdjęć, Zdjęcia w posta-
ci obrazów.

(210) 537907 (220) 2021 12 20
(731) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sensemedconcept.pl
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów die-
ty, produktów dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami diete-
tycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sporto-
wych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności go-
spodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności mar-
ketingowej, Zarządzanie działalnością handlową, Promowanie 
wydarzeń specjalnych, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, 
Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Tre-
ning jogi, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Nauka pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie 
edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych 
w zakresie diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związa-
nych z dietą, Szkolenie w zakresie diety nie medyczne, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi 
fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną 
[fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fit-
ness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi 
klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], 
Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyj-
nego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe 
i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane z treningiem 
siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fit-
ness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji zwią-
zanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony 
internetowej online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edu-
kacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów 
sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Orga-
nizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sporto-
wych, Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe 

dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie usług sportowych 
i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usłu-
gi trenerów osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż 
sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, 
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowy-
wanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Za-
pewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udo-
stępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów 
rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo 
dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi świad-
czone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie diet od-
chudzających, Usługi doradcze związane z dietą, Doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, Udzielanie informacji związanych z suple-
mentami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakre-
sie odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa dietetycznego 
[medyczne].

(210) 537910 (220) 2021 12 20
(731) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sensemedconcept.com.pl
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów die-
ty, produktów dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami diete-
tycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sporto-
wych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności go-
spodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności mar-
ketingowej, Zarządzanie działalnością handlową, Promowanie 
wydarzeń specjalnych, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, 
Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Tre-
ning jogi, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Nauka pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie 
edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych 
w zakresie diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związa-
nych z dietą, Szkolenie w zakresie diety nie medyczne, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi 
fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną 
[fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fit-
ness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi 
klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], 
Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyj-
nego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe 
i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane z treningiem 
siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fit-
ness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji zwią-
zanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony 
internetowej online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edu-
kacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów 
sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Orga-
nizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sporto-
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wych, Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie usług sportowych 
i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usłu-
gi trenerów osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż 
sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, 
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opraco-
wywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, 
Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, 
Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzoro-
wanie diet odchudzających, Usługi doradcze związane z die-
tą, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji zwią-
zanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie infor-
macji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne].

(210) 537911 (220) 2021 12 20
(731) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sensemedconcept.com
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów die-
ty, produktów dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami diete-
tycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sporto-
wych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności go-
spodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności mar-
ketingowej, Zarządzanie działalnością handlową, Promowanie 
wydarzeń specjalnych, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, 
Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Tre-
ning jogi, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Nauka pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie 
edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych 
w zakresie diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związa-
nych z dietą, Szkolenie w zakresie diety nie medyczne, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi 
fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną 
[fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fit-
ness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi 
klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], 
Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyj-
nego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe 
i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane z treningiem 
siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fit-
ness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji zwią-
zanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony 
internetowej online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edu-
kacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów 
sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Orga-

nizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sporto-
wych, Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie usług sportowych 
i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi 
trenerów osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż 
sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, 
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opraco-
wywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, 
Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, 
Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzoro-
wanie diet odchudzających, Usługi doradcze związane z die-
tą, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji zwią-
zanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie infor-
macji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne].

(210) 537912 (220) 2021 12 20
(731) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sensemedconcept.eu
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów die-
ty, produktów dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami diete-
tycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sporto-
wych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności go-
spodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności mar-
ketingowej, Zarządzanie działalnością handlową, Promowanie 
wydarzeń specjalnych, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, 
Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Tre-
ning jogi, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Nauka pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie 
edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych 
w zakresie diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związa-
nych z dietą, Szkolenie w zakresie diety nie medyczne, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi 
fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną 
[fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fit-
ness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi 
klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], 
Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyj-
nego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe 
i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane z treningiem 
siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fit-
ness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji zwią-
zanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony 
internetowej online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edu-
kacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów 
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sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Orga-
nizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sporto-
wych, Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie usług sportowych 
i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi 
trenerów osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż 
sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, 
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opraco-
wywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, 
Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, 
Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzoro-
wanie diet odchudzających, Usługi doradcze związane z die-
tą, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji zwią-
zanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie infor-
macji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne].

(210) 537928 (220) 2021 12 20
(731) GULAREK LESZEK FOCUS ENGINEERING, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMI SAFE INDUSTRIAL SOLUTIONS

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 Automaty przemysłowe stosowane do produk-
cji, Roboty przemysłowe, Roboty do użytku przemysłowego, 
Roboty transportowe, Mechanizmy robotyczne do transportu, 
Mechanizmy robotyczne do przenoszenia, Roboty do prze-
noszenia przedmiotów obrabianych, Roboty przemysłowe 
do formowania tworzyw sztucznych, Roboty przemysłowe 
do obróbki tworzyw sztucznych, Manipulatory [ramiona] robo-
tyczne do celów przemysłowych, Roboty przemysłowe [mo-
bilne], Zespoły robotów przemysłowych działających w ukła-
dzie, Przenośniki, Maszyny rolkowe [przenośniki], Przenośniki 
łańcuchowe, Przenośniki wibracyjne, Przenośniki śrubowe, 
Ciągłe przenośniki pionowe, Pionowe przenośniki kubełkowe, 
Pionowe przenośniki kubełkowe zawierające pomosty taśmo-
we, Pionowe przenośniki kubełkowe wyposażone w wieżycz-
ki podające, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Ruchome 
platformy [elektryczne], Ruchome platformy [podnoszenie], 
Maszyny do pakowania, Maszyny do przetwórstwa zboża, 
Maszyny do przetwórstwa warzyw, Maszyny do przetwórstwa 
owoców, Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu spożyw-
czego, Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu ciężkiego, 
Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu samochodowego, 
Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu farmaceutycznego, 
Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu elektrotechnicz-
nego, Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu drzewnego, 
Maszyny i urządzenia rolnicze, 9 Urządzenia zdalnego sterowa-
nia, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty laboratoryj-
ne, Roboty edukacyjne, Oprogramowanie, Oprogramowanie 
do zarządzania robotami, Oprogramowanie do zarządzania 
stacjami zrobotyzowanymi, Oprogramowanie do zarządzania 
systemami zrobotyzowanych magazynów, Oprogramowanie 
logistyczne, Oprogramowanie przemysłowe, Sterowniki auto-

matyki przemysłowej: oprogramowanie do automatyzacji fa-
bryki, Automatyczne systemy sterowania dostępem, 37 Serwis 
maszyn i urządzeń produkcyjnych, Naprawa maszyn, Instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, 42 Usługi inżynieryjne, Kalibro-
wanie [pomiary], Projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Prace badawczo rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, Projektowanie systemów komputerowych, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń 
bezpieczeństwa danych, Platforma jako usługa [PaaS], Opraco-
wywanie projektów technicznych, Konstrukcyjne (Projektowa-
nie -), Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, 
Usługi projektowania konstrukcji o wysokiej wytrzymałości 
na rozciąganie, Projektowanie maszyn przemysłowych, Opra-
cowywanie maszyn przemysłowych, Projektowanie wspoma-
gane komputerowo dla procesów produkcyjnych, Doradztwo 
technologiczne, Technologiczne badania projektowe, Usługi 
analizy technologicznej, Usługi technologiczne w zakresie pro-
dukcji, Usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, 
Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo 
w zakresie projektów technologicznych, Obliczenia wytrzyma-
łościowe metodę MES (FEM), Integracja automatyki przemysło-
wej, Integracja systemów i sieci komputerowych.

(210) 537938 (220) 2021 12 20
(731) NOWAK PAWEŁ PRO BONO KOMPANIA REKLAMOWA, 

Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pictorama posters

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Opra-
wione plakaty, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty 
z papieru, Reprodukcje fotograficzne, Pocztówki i widoków-
ki, Obrazy w postaci wydrukowanych zdjęć, Zdjęcia w posta-
ci obrazów.

(210) 537975 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW MINI SNACKI PLEŚNIOWE DOJRZEWAJĄ 

DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono  
z 175 g mięsa BEZ DODATKU: sztucznych barwników 
fosforanów glutaminianu sodu
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(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 25.01.01, 25.07.21, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owo-
ce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, 
warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty warzyw-
ne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, 
sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania 
gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, eks-
trakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje 
i tłuszcze jadalne.

(210) 538005 (220) 2021 12 22
(731) Penta Hospitals International a.s., Bratysława, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PentaHospitals

(531) 24.13.09, 24.13.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Informacja o działalności gospodarczej, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Rachunko-
wość, Fakturowanie, 36 Analizy finansowe, Wyceny fiskalne, 
Faktoring, Doradztwo w sprawach finansowych, Usługi fi-
nansowe, Leasing finansowy, Zarządzanie finansami, Inwe-
stycje kapitałowe, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomością, 39 Transport karetkami ra-
tunkowymi, Usługi ratownicze, 44 Fizjoterapia, Chiroprak-
tyka [nastawianie kręgosłupa], Chirurgia plastyczna, Usługi 
banków krwi, Sporządzanie leków recepturowych przez 
farmaceutów, Pomoc medyczna, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego, Usługi zapładniania metodą in vitro, Szpitale, 
Usługi optyczne, Opieka pielęgniarska, Usługi położnicze 
[akuszeria], Wypożyczanie instalacji sanitarnych, Usługi psy-
chologów, Sanatoria (Usługi -), Usługi dentystyczne, Usługi 
telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi sztucznego 
zapłodnienia, Hospicja, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
Ośrodki zdrowia, Usługi medyczne, Placówki rekonwale-
scencji.

(210) 538006 (220) 2021 12 22
(731) Penta Hospitals International a.s., Bratysława, SK
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 Informacja o działalności gospodarczej, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Rachun-
kowość, Fakturowanie, 36 Analizy finansowe, Wyceny fiskal-
ne, Faktoring, Doradztwo w sprawach finansowych, Usługi 
finansowe, Leasing finansowy, Zarządzanie finansami, Inwe-
stycje kapitałowe, Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, Zarządzanie nieruchomością, 39 Transport karetkami 

ratunkowymi, Usługi ratownicze, 44 Fizjoterapia, Chiroprak-
tyka [nastawianie kręgosłupa], Chirurgia plastyczna, Usługi 
banków krwi, Sporządzanie leków recepturowych przez 
farmaceutów, Pomoc medyczna, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego, Usługi zapładniania metodą in vitro, Szpitale, 
Usługi optyczne, Opieka pielęgniarska, Usługi położnicze 
[akuszeria], Wypożyczanie instalacji sanitarnych, Usługi psy-
chologów, Sanatoria (Usługi -), Usługi dentystyczne, Usługi 
telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi sztucznego za-
płodnienia, Hospicja, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
Ośrodki zdrowia, Usługi medyczne, Placówki rekonwale-
scencji.

(210) 538007 (220) 2021 12 22
(731) Penta Hospitals International a.s., Bratysława, SK
(540) (znak słowny)
(540) Penta Hospitals
(510), (511) 35 Informacja o działalności gospodarczej, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Rachun-
kowość, Fakturowanie, 36 Analizy finansowe, Wyceny fiskal-
ne, Faktoring, Doradztwo w sprawach finansowych, Usługi 
finansowe, Leasing finansowy, Zarządzanie finansami, Inwe-
stycje kapitałowe, Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, Zarządzanie nieruchomością, 39 Transport karetkami 
ratunkowymi, Usługi ratownicze, 44 Fizjoterapia, Chiroprak-
tyka [nastawianie kręgosłupa], Chirurgia plastyczna, Usługi 
banków krwi, Sporządzanie leków recepturowych przez 
farmaceutów, Pomoc medyczna, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego, Usługi zapładniania metodą in vitro, Szpitale, 
Usługi optyczne, Opieka pielęgniarska, Usługi położnicze 
[akuszeria], Wypożyczanie instalacji sanitarnych, Usługi psy-
chologów, Sanatoria (Usługi -), Usługi dentystyczne, Usługi 
telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi sztucznego za-
płodnienia, Hospicja, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
Ośrodki zdrowia, Usługi medyczne, Placówki rekonwale-
scencji.

(210) 538028 (220) 2021 12 21
(731) ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALFA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: sporządzania informacji 
handlowej, prowadzenia działalności reklamowej, sporzą-
dzania analiz kosztów, badań opinii, badań rynku, badań 
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwa handlo-
wego, doradztwa w zakresie organizowania i kierowania 
działalnością gospodarczą, doradztwa w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, przygotowywania informacji 
o działalności gospodarczej, kompilacji informacji w kom-
puterowych bazach danych, systematyzacji informatyzacji 
w komputerowych bazach danych, 36 Usługi w zakresie: 
sporządzania analiz finansowych, pośrednictwa finansowe-
go, przygotowywania ekspertyz finansowych firm.

(210) 538029 (220) 2021 12 21
(731) ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) a analizy online

(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 16 Biuletyny informa-
cyjne, 35 Usługi w zakresie: sporządzania informacji handlo-
wej, prowadzenia działalności reklamowej, sporządzania analiz 
kosztów, badań opinii, badań rynku, badań w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, doradztwa handlowego, doradztwa 
w zakresie organizowania I kierowania działalnością gospodar-
czą, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, przygotowywania informacji o działalności gospodar-
czej, kompilacji informacji w komputerowych bazach danych, 
systematyzacji informatyzacji w komputerowych bazach da-
nych, 36 Usługi w zakresie: sporządzania analiz finansowych, 
pośrednictwa finansowego, przygotowywania ekspertyz 
finansowych firm, 41 Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych nie do pobrania, Publikowanie online elektronicznych 
książek i czasopism, wydawanie czasopism, 42 Usługi w zakre-
sie: odpłatnego udostępniania komputerowych baz danych, 
odtwarzania komputerowych baz danych, opracowywania 
programów komputerowych, doradztwa dotyczącego opro-
gramowania komputerowego i urządzeń informatycznych.

(210) 538037 (220) 2021 12 23
(731) GROMADOWSKA DOROTA, Marki;  

SKARŻYŃSKI ROBERT JERZY, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GATOR SERVICE

(531) 29.01.15, 01.01.03, 18.01.09, 26.04.06, 26.04.10, 26.04.18, 
27.05.01

(510), (511) 37 Naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowa-
nie pojazdów, Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszcze-
nie higieniczne [pojazdy], Serwisowanie (przegląd) silników 
pojazdów, Remont pojazdów, Malowanie pojazdów, Malo-
wanie pojazdów mechanicznych, Naprawa powypadkowa 
pojazdów, Regeneracja silników, Regeneracja silników po-
jazdów, Usługi tuningu pojazdów, Organizowanie naprawy 
pojazdów, Organizowanie naprawy silnikowych pojazdów 
lądowych, Konwersja pojazdów [silniki], Instalowanie części 
do pojazdów, Instalowanie na zamówienie zewnętrznych, 
wewnętrznych i mechanicznych części do pojazdów [tuning], 
Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Usługi warsztatów 
naprawy pojazdów silnikowych, Usługi warsztatów naprawy 
pojazdów, Usługi warsztatów samochodowych w zakresie 
konserwacji pojazdów, Usługi warsztatów w zakresie konser-
wacji pojazdów, Usługi warsztatów w zakresie konserwacji 
i naprawy pojazdów mechanicznych, Doradztwo dotyczące 
naprawy pojazdów, Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa 
silników, Strojenie silników pojazdów mechanicznych, Stroje-

nie silników samochodowych, Konserwacja i naprawa pojaz-
dów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Naprawa i kon-
serwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Naprawa 
i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów 
mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja pojaz-
dów mechanicznych i ich części, Naprawa i konserwacja pojaz-
dów mechanicznych i silników do nich, Naprawa i konserwa-
cja pojazdów elektrycznych, Naprawa i konserwacja silników 
pojazdów mechanicznych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją dwukołowych pojazdów mecha-
nicznych, Nakładanie farb przeciwrdzewnych na pojazdy, Na-
kładanie farb antykorozyjnych na pojazdy, Czyszczenie i pole-
rowanie pojazdów silnikowych, Polerowanie [czyszczenie] po-
jazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Zabezpie-
czanie antykorozyjne pojazdów silnikowych, Zabezpieczanie 
pojazdów przed rdzą, Zabezpieczanie pojazdów silnikowych 
przed rdzą, Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed ko-
rozją, Zabezpieczanie przeciwrdzewne pojazdów silnikowych, 
Zabezpieczanie przed rdzą pojazdów silnikowych, Obsługa 
i naprawy pojazdów silnikowych, Usługi naprawy i obsługi 
pojazdów silnikowych, Serwisowanie pojazdów dostawczych, 
Regulacja [tuning] pojazdów, Tuning nadwozi samochodów, 
Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie wewnętrznych po-
wierzchni budynków, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, 
Polerowanie (czyszczenie), Konserwacja i naprawy pojazdów 
silnikowych, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, 
Mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, 
Mycie pojazdów mechanicznych, Naprawa osi do pojazdów, 
Naprawa pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, Na-
prawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, Naprawa układów 
hamulcowych do pojazdów, Naprawa układów zawieszenia 
do pojazdów, Naprawa wykończenia w pojazdach mecha-
nicznych, Odnawianie pojazdów, Organizowanie konserwacji 
silnikowych pojazdów lądowych, Przebudowa chłodnic pojaz-
dów, Tapicerowanie siedzeń w pojazdach, Usługi awaryjnych 
napraw pojazdów, Usługi czyszczenia silnikowych pojazdów 
lądowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, 
Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi dorad-
cze w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, Usługi infor-
macyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, Usługi na-
praw awarii pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów, Usługi 
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i usługi konserwacyjne], 
Usługi stacji obsługi pojazdów, Usługi w zakresie konserwacji 
pojazdów silnikowych, Usługi w zakresie naprawy pojazdów 
w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], Usługi zabezpie-
czania podwozia pojazdu przed korozją.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 538041 (220) 2021 12 23
(731) GROMADOWSKA DOROTA, Marki;  

SKARŻYŃSKI ROBERT JERZY, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GATOR USAuta
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 02.01.01, 25.01.15, 24.09.02, 
07.01.09

(510), (511) 35 Nabywanie towarów w imieniu innych przed-
siębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży to-
warów, Organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednic-
twem telefonu, Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji 
odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci teleko-
munikacyjnych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawie-
ranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośred-
niczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towa-
rów, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania 
towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie agencji importowo-eksportowych, Usługi handlu 
detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, 
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samo-
chodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojaz-
dami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samocho-
dowych, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-
darczych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
Aukcje samochodowe, Usługi handlowe online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licyta-
cja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakre-
sie licytacji świadczone w Internecie, Doradztwo biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, 39 Usługi w zakresie obsłu-
gi ładunków importowych i eksportowych, Usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Parkowanie 
i przechowywanie pojazdów, Wypożyczanie samochodów, 
Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Doradztwo 
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez cen-
tra obsługi telefonicznej i infolinie, Frachtowe (Pośrednic-
two -), Kontraktowy wynajem pojazdów, Kontrola towarów 
przeznaczonych do transportu, Magazynowanie części, Or-
ganizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, 
Organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, 
Organizacja dostarczania towarów, Organizowanie dostawy 
przesyłek drogą morską i powietrzną, Profesjonalne doradz-
two w zakresie transportu, Rezerwacja transportu, Spedycja, 
Usługi agencji spedycji towarów, Usługi agencyjne w za-
kresie organizowania transportu towarów, Usługi doradcze 
związane z transportem towarów, Usługi konsultacyjne zwią-
zane z transportem, Usługi pośrednictwa transportowego, 
Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi wynajmu 
pojazdów samochodowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 538049 (220) 2021 12 23
(731) KĘPA ARTUR SZANOWNY PAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Easy COOL TOOLS

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Przyrządy do masażu ręcznego, Urządzenia 
do masażu ciała, Nieelektryczne urządzenia do masażu, Przy-
rządy do masażu estetycznego.

(210) 538053 (220) 2021 12 23
(731) SWISS2CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń 

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWISS 2CARE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.07.25
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze 
do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Leki wzmacnia-
jące, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Preparaty antybio-
tykowe, Antybiotyki, Preparaty farmaceutyczne antybakte-
ryjne, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywo-
ływanych przez bakterie, Preparaty witaminowe do celów 
medycznych, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Prepa-
raty i substancje mineralne do celów medycznych, Mineral-
ne dodatki do żywności, Preparaty wspomagające leczenie, 
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medyczne-
go, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze 
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, Produkty biobójcze do celów medycznych, Preparaty 
biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobój-
cze do celów medycznych, Preparaty biotechnologiczne 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, 
Kosmetyki lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, mate-
riały opatrunkowe, Okłady do celów medycznych, Środki sa-
nitarne do celów medycznych, 35 Usługi świadczone przez 
przedsiębiorstwo handlowe w zakresie hurtu wyrobów far-
maceutycznych i medycznych, Usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety, Informacja han-
dlowa, Udostępnianie informacji handlowych, Usługi w za-
kresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.

(210) 538063 (220) 2021 12 23
(731) GROCHALA JAN TG INSTALTECH, Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TG Kontenery

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Kontenery transportowe z metalu, Metalowe 
kontenery do transportu, Metalowe zbiorniki [kontenery], 
Kapsuły [kontenery metalowe], Zbiorniki metalowe, Zbiorniki 
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metalowe [kontenery], Metalowe kontenery hakowe, Budyn-
ki prefabrykowane wykonane głównie z metalu, Metalowe 
prefabrykaty konstrukcyjne, Modułowe, prefabrykowane, 
stalowe szkielety konstrukcji, Platformy prefabrykowane me-
talowe, Prefabrykaty budowlane z metalu, Prefabrykowane 
domy metalowe, Prefabrykowane garaże metalowe, Prefa-
brykowane konstrukcje metalowe, Prefabrykowane metalo-
we budowlane zestawy montażowe, Prefabrykowane ruszto-
wania metalowe, Prefabrykowane ściany metalowe, Gotowe 
do montażu budynki z metalu, Architektoniczne produkty 
metalowe do użytku w budownictwie, Metalowe materiały 
na ogrodzenia, Metalowe ogrodzenia druciane, Metalowe 
ogrodzenia łańcuchowe, Ogrodzenia metalowe, Ogrodzenia 
z drutu, 37 Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa 
i konserwacja kontenerów transportowych, Usługi budowla-
ne i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Udzielanie informacji on-
line związanych ze wznoszeniem budynków, Udzielanie in-
formacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwa-
cją budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 
Wznoszenie budynków prefabrykowanych, Wznoszenie pre-
fabrykowanych budynków i konstrukcji, Wznoszenie ruszto-
wań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie 
strukturalnych konstrukcji stalowych, Montaż [instalacja] 
konstrukcji budynków, Instalacja prefabrykowanych elemen-
tów budowlanych, Prace konstrukcyjne domów z prefabry-
katów, 39 Leasing kontenerów towarowych, Składowanie 
kontenerów, Składowanie kontenerów i ładunków, Transport 
kontenerów, Usługi przewozu drogowego kontenerów, Wy-
najem kontenerów, Wynajem kontenerów do magazyno-
wania i składowania, Wynajem przenośnych kontenerów 
magazynowych, Wypożyczanie kontenerów, Wypożyczanie 
kontenerów ładunkowych, Wypożyczanie kontenerów ma-
gazynowych, Wypożyczanie palet i kontenerów do składo-
wania towarów, 42 Projektowanie kontenerów transporto-
wych, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej.

(210) 538064 (220) 2021 12 22
(731) POLMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.14, 02.09.15, 02.09.20, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Organizowanie kam-
panii reklamowych, Usługi przedstawicielskie, Prowadzenie 
interesów osób trzecich, Usługi dealerskie, Usługi agencji 
importowo-eksportowej, sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz 
internetowa samochodów oraz innych pojazdów mecha-
nicznych, części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów 
mechanicznych, 37 Usługi w zakresie montażu, napraw 
i konserwacji samochodów oraz innych pojazdów mecha-
nicznych, 42 Usługi w zakresie badania i analiz technicznych 
pojazdów, Testowanie pojazdów mechanicznych.

(210) 538069 (220) 2021 12 23
(731) BIZYOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) BIZYOU

(531) 09.01.10, 25.01.05, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 538111 (220) 2022 01 24
(731) AGAPE WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINDYKATOROWNIA MASZYNA DO WINDYKACJI

(531) 29.01.03, 29.01.08, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 
26.11.01

(510), (511) 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finanso-
we, Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi w za-
kresie depozytów przedmiotów wartościowych, Usługi 
ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie wycen, Wydawanie kart przedpłaconych i bo-
nów, Windykacja, Skomputeryzowana windykacja wyma-
galnych należności, Windykacja należności i odzyskiwanie 
długów, Windykacja należności i odzysk długu, Pożyczanie 
pod zastaw, Emisja bonów wartościowych w związku z pro-
gramami motywacyjnymi, Emisja bonów wartościowych 
w ramach programu członkowskiego dla klientów, Emisja 
bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, 
Emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominko-
wych, Emisja bonów wartościowych, Emisja kart przedpła-
conych, Emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektro-
niczne bilety podróżne, Emisja talonów, kuponów i bonów 
wartościowych, Udzielanie informacji związanych z emisją 
bonów wartościowych, Usługi finansowe związane z do-
starczaniem bonów na zakup towarów, Badanie wypłacal-
ności finansowej, Detaliczne usługi finansowe, Dokonywa-
nie transakcji finansowych, Agencje kredytowe, Doradztwo 
dotyczące pożyczek, Doradztwo dotyczące pożyczek i usłu-
gi związane z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finanso-
we związane z pożyczkami, Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Doradztwo w zakresie kart kredy-
towych, Elektroniczne usługi windykacji należności, Agen-
cje ściągania należności, Agencje ściągania wierzytelności, 
Agencje windykacji należności, Firmy windykacyjne, Konsul-
tacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, Odzy-
skiwanie zaległych długów, Organizacja ściągania długów, 
Organizowanie sprzedaży pożyczek, Pobieranie należno-
ści ze sprzedaży na kredyt, Pobieranie płatności za towary 
i usługi, Restrukturyzacja długów, Ściąganie długów, Elek-
troniczne transakcje za pomocą kart kredytowych, Elektro-
niczne transakcje pieniężne, Elektroniczny transfer środków 
pieniężnych za pośrednictwem, Telekomunikacji, Obsługa 
płatności, Pobieranie płatności, Doradztwo dotyczące usług 
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pożyczkowych, Doradztwo finansowe, 42 Aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów 
komputerowych, Badania naukowe, Badania techniczne, 
Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skano-
wanie], 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 informa-
cji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie, 
Hosting 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, Miernictwo [pomiary], Monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal-
nego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Opracowywanie oprogramowania w ra-
mach publikacji oprogramowania, Opracowywanie pro-
jektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Pisanie techniczne, Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie 
programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowanie 
komputerów, Projektowanie budowlane, Projektowanie de-
koracji wnętrz, Projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie systemów komputerowych, Przecho-
wywanie danych elektronicznych, Testowanie materiałów, 
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi infor-
matyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek in-
ternetowych, Udzielanie informacji naukowej i doradztwa 
w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Usługi do-
radcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi 
inżynieryjne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjne, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi świad-
czone przez laboratoria naukowe, Usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu do prze-
twarzania danych, Wynajmowanie serwerów www, Wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 538142 (220) 2021 12 27
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) TAURONIT
(510), (511) 19 Kruszywo, Kruszywa wykorzystywane 
do przygotowania betonu, Kruszywa wykorzystywane 
do budowy dróg.

(210) 538214 (220) 2021 12 27
(731) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) (znak słowny)
(540) SILPORYT
(510), (511) 19 Wyroby z betonu komórkowego, Elementy 
budowlane z betonu komórkowego w postaci płyt i blocz-
ków, Kruszywo - podsypka wyrównująca.

(210) 538218 (220) 2021 12 29
(731) MOLTO – KIJOWSKI & DUDHIA SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) molto ITALIAN FOOD & WINE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi w zakresie przedsta-
wień na żywo, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Koncerty 
muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne, 43 Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 538234 (220) 2021 12 29
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM SPÓŁKA 

AKCYJNA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 MAX CARE

(531) 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety, Tabletki witaminowe, Wita-
miny i preparaty witaminowe, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy.

(210) 538235 (220) 2021 12 30
(731) ALUGRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany
(540) (znak słowny)
(540) alugrip
(510), (511) 6 Ścienne [Uchwyty, haki -] do mocowania rur 
i grzejników metalowe, Metalowe elementy bram i płotów, 
Wsporniki metalowe, 35 Dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurto-
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wej w związku z akcesoriami metalowymi, 37 Malowanie 
i lakierowanie, Lakierowanie proszkowe, Malowanie natry-
skowe metali, Obróbka przeciwkorozyjna, Oczyszczanie stru-
mieniowo-ścierne powierzchni, Udzielanie informacji, porad 
i konsultacji na temat czyszczenia, Usługi doradcze związane 
z instalacją mocowań, Usługi zabezpieczania przed koro-
zją, Spawanie do celów montażu, 38 Przesyłanie informacji 
za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych, 
Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Transmisja sygnału dla handlu elek-
tronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyj-
nych i systemów transmisji danych, Transmisja wiadomości, 
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych.

(210) 538236 (220) 2021 12 30
(731) ALUGRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany
(540) (znak słowny)
(540) SMW500
(510), (511) 6 Ścienne [Uchwyty, haki -] do mocowania rur 
i grzejników metalowe, Metalowe elementy bram i płotów, 
Wsporniki metalowe, 35 Dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami metalowymi.

(210) 538238 (220) 2021 12 30
(731) SMW OGRODZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany
(540) (znak słowny)
(540) SMW
(510), (511) 6 Ścienne [Uchwyty, haki -] do mocowania rur 
i grzejników metalowe, Metalowe elementy bram i segmen-
tów ogrodzeń, Wsporniki metalowe, 35 Dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi.

(210) 538239 (220) 2021 12 30
(731) EDUBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MATEMATYKA GRYZIE
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje komputerowe, Eduka-
cyjne aplikacje mobilne, Oprogramowanie edukacyjne, 
Środki edukacyjne do pobrania, Nagrania wideo, Nagrania 
audio, E-booki, 16 Karty z pytaniami, Drukowane karty od-
powiedzi, Ołówki, Pióra i długopisy, Linijki, Ekierki, Przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], Fiszki, Drukowane materia-
ły edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Książki, 41 Usługi 
edukacyjne, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Eduka-
cyjne usługi doradcze, Szkolenia edukacyjne, Zapewnianie 
szkoleń online, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania].

(210) 538243 (220) 2021 12 30
(731) PAKKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ślady natury

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 Biżuteria, 20 Wyroby artystyczne wykonane 
z gipsu, 21 Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła.

(210) 538246 (220) 2021 12 29
(731) DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sopot

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIQUE Taste RESTAURANT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.04.19, 26.04.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi cateringowe, 
Bary szybkiej obsługi, Kafeterie, Obsługa gastronomiczna, 
Restauracje, Wynajem sal na zebrania.

(210) 538257 (220) 2021 12 29
(731) ADAMCZYK EWA, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) English Club

(531) 26.01.11, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 
18.07.20

(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie 
strategu komunikacyjnych public relations, doradztwo w za-
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kresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, fakturowanie, fotokopio-
wanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności 
artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności go-
spodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (po-
zyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, 
marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, opracowywa-
nie CV dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], 
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla-
mowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych 
lub marketingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, przygotowanie listy płac, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji 
reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z kon-
ta, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony interne-
towej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi rela-
cji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], wyceny handlowe, 41 Informacja o edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy kore-
spondencyjne, malowanie twarzy, nauczanie indywidualne, 
organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowa-
nie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowa-
nie przyjęć [rozrywka], produkcja mikrofilmów, przekazywa-
nie know-how [szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), tłumaczenia, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], usługi przekwalifikowania zawodo-
wego, usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.

(210) 538259 (220) 2021 12 29
(731) ADAMCZYK EWA, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) English Club
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności 

gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradz-
two w dziedzinie strategu komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowa-
ny, obróbka tekstów, opracowywanie CV dla osób trzecich, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
filowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, przygotowanie listy płac, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rekrutacja perso-
nelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abo-
nentów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], 
usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawia-
nia spotkań [prace biurowe], wyceny handlowe, 41 Informa-
cja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], 
kursy korespondencyjne, malowanie twarzy, nauczanie in-
dywidualne, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja mikro-
filmów, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
przekwalifikowania zawodowego, usługi rozrywkowe, usługi 
trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie 
tłumaczeń ustnych.

(210) 538261 (220) 2021 12 29
(731) ADAMCZYK EWA, Dąbrowa Górnicza
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) English Club KLUB JĘZYKOWY

(531) 01.15.11, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.14, 18.07.20

(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności 
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradz-
two w dziedzinie strategu komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowa-
ny, obróbka tekstów, opracowywanie CV dla osób trzecich, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
filowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, przygotowanie listy płac, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rekrutacja perso-
nelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abo-
nentów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], 
usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawia-
nia spotkań [prace biurowe], wyceny handlowe, 41 Informa-
cja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], 
kursy korespondencyjne, malowanie twarzy, nauczanie in-

dywidualne, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja mikro-
filmów, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
przekwalifikowania zawodowego, usługi rozrywkowe, usługi 
trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie 
tłumaczeń ustnych.

(210) 538262 (220) 2021 12 30
(731) SKORUPA DARIUSZ AKADEMIA BIOFEEDBACK 

EEG CENTRUM SZKOLENIOWO-TERAPEUTYCZNE, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA EEG Neurofeedback

(531) 26.11.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Akade-
mie, Edukacja, Kursy instruktażowe, Kursy samoświadomości 
[szkolenia], Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Naucza-
nie, Nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, Organizacja 
szkoleń, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych.

(210) 538264 (220) 2021 12 29
(731) ADAMCZYK EWA, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) English Club Klub Językowy
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności 
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradz-
two w dziedzinie strategu komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowa-
ny, obróbka tekstów, opracowywanie CV dla osób trzecich, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
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lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
filowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, przygotowanie listy płac, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rekrutacja perso-
nelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abo-
nentów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], 
usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawia-
nia spotkań [prace biurowe], wyceny handlowe, 41 Informa-
cja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], 
kursy korespondencyjne, malowanie twarzy, nauczanie in-
dywidualne, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja mikro-
filmów, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
przekwalifikowania zawodowego, usługi rozrywkowe, usługi 
trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie 
tłumaczeń ustnych.

(210) 538265 (220) 2021 12 30
(731) BERKANO EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERKANO EXPO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
Blistry, Blistry do pakowania, Kartonowe pudełka do pako-
wania, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie składa-
nej, Kartony do dostarczania towarów, Materiały amortyzu-
jące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako 
opakowania, Materiały do opakowywania, Materiały opako-
waniowe wykonane z opartych na minerałach substytu-
tach papieru, Materiały opakowaniowe wykonane z tektu-

ry, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Opako-
wania kartonowe, Opakowania z tworzyw sztucznych, Po-
jemniki kartonowe, Pojemniki wysyłkowe z tektury, Pudełka 
z papieru lub kartonu, Pudełka wykonane z tektury falistej, 
Pudełka wykonane z płyty pilśniowej, Pudła kartonowe, 
Torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, Tor-
by papierowe do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych 
do pakowania, 20 Plansze, stoiska wystawowe i oznakowa-
nie, niemetalowe, Balony reklamowe, Elementy wystawo-
we do witryn, Gabloty [meble], Gabloty wystawiennicze, 
Gondole sklepowe, niemetalowe [regały wielostronne], 
Kartonowe stojaki do ekspozycji towarów, Lady do celów 
prezentacji, Meble do celów wystawowych, Meble do eks-
ponowania towarów, Meble do ekspozycji produktów 
w punktach sprzedaży, Niemetalowe stoiska wystawowe, 
Niemetalowe wyposażenie wystawowe sklepów, Panele 
wystawowe do ośrodków wystawienniczych, Panele wy-
stawowe do ośrodków sprzedaży, Panele wystawowe [nie-
świetlne i niemechaniczne], Panele wystawowe w postaci 
mebli, Panele z przezroczystych tworzyw sztucznych bę-
dące częściami pojemników do pakowania, Półki wystawo-
we, Przenośne meble wystawowe, Przenośne panele wy-
stawiennicze do celów ekspozycyjnych, Przenośne piono-
we stojaki wystawowe, Przenośne segmenty eksponujące 
sprzedawane towary [meble], Przenośne stelaże wystawo-
we na reklamy, Przeszklone szafki wystawowe do celów 
handlowych [gabloty], Przesłony ekspozycyjne [meble], 
Regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wy-
stawowych, Regały wystawowe do wystawiania towarów 
w celach sprzedaży, Ścianki działowe wystawowe, Segmen-
ty wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, Segmenty 
wystawiennicze [meble], Segmenty wystawowe do celów 
promocyjnych, Segmenty wystawiennicze do celów pre-
zentacyjnych, Składane panele do celów ekspozycyjnych, 
Składane stoiska ekspozycyjne, Standy wystawowe, Stelaże 
wystawowe, Stoiska do wystawiania towaru, Stoiska wysta-
wiennicze [niemetalowe, inne niż konstrukcje], Stoiska wy-
stawiennicze składane, Stoiska wystawowe do celów han-
dlowych, Stojaki do wystawiania produktów w punktach 
sprzedaży, Stojaki na broszury [w postaci mebli], Stojaki 
obrotowe [meble], Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stojaki 
wystawowe, Stojaki wystawowe do sprzedaży towarów, 
Szafki do celów wystawowych, Szyldy z drewna lub two-
rzyw sztucznych, Tablice do prezentacji materiałów graficz-
nych, Tablice reklamowe, Tablice wystawowe, Wielofunkcyj-
ne stoiska wystawowe, Wielopozycyjne stojaki [meble], Wi-
tryny wystawowe, Wyposażenie sklepów (Niemetalowe -), 
Wyposażenie wystawowe sklepów (Niemetalowe -), Wysta-
wowe stojaki handlowe, Zestawy części [sprzedawane 
w komplecie], z których montuje się stojaki wystawienni-
cze, Zestawy do montażu do celów wystawowych, 35 Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: wielopozycyjne stojaki wystawowe wykonane z rurek 
aluminiowych i stalowych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: stojaki wystawowe 
do sprzedaży towarów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: przenośne pionowe stojaki 
wystawowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: stojaki wystawowe metalowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
stojaki wystawowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: zestawy części [sprzedawane 
w komplecie], z których montuje się stojaki wystawienni-
cze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: witryny, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: wielofunkcyjne stoiska wysta-
wowe, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
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mi produktami: wsporniki do materiałów wystawowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do ekspozycji plakatów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: wielo-
pozycyjne stojaki [meble], Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: tablice reklamowe, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: tablice informacyjne, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: tablice do prezentacji, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: stoły wystawowe [gabloty], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: stojaki 
do wystawiania produktów w punktach sprzedaży, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
stojaki do prezentacji materiałów drukowanych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
składane stoiska ekspozycyjne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: stoiska wystawien-
nicze składane, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: składane panele do celów ekspozy-
cyjnych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: segmenty wystawowe do celów promocyj-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: segmenty wystawiennicze do celów prezenta-
cyjnych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: ścianki działowe wystawowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: samo-
przylepne panele wystawowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: regały wystawowe 
do prezentacji towarów w celach wystawowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
ramy wystawowe [gablotki ścienne], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ramy stoisk 
wystawowych [niemetalowe], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: przenośne stelaże 
wystawowe na reklamy, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: przenośne segmenty eks-
ponujące sprzedawane towary [meble], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: przenośne 
panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
panele wystawowe [nieświecące i niemechaniczne], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
panele do celów reklamowych [nieświecące i niemecha-
niczne], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: niemetalowe stoiska wystawowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
niemetalowe przenośne stoiska wystawowe [inne niż kon-
strukcje], Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: meble wystawiennicze do punktów 
sprzedaży, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: plansze, stoiska wystawowe i oznakowa-
nie, niemetalowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: meble do eksponowania towa-
rów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: lady wystawowe przeszklone [nieelektryczne], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: kartonowe stojaki do ekspozycji towarów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
lady do celów prezentacji, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: balony reklamowe, Ak-
tualizowanie informacji reklamowych w komputerowej ba-
zie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na re-
klamę i badania rynkowe, Analizy w zakresie reklamy, Bada-
nie rynku, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, 

Informacja marketingowa, Marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, Ocena skutków wywieranych przez 
działania reklamowe na odbiorców, Opracowywanie i reali-
zacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizo-
wanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingo-
wych na rzecz osób trzecich, Produkcja materiałów rekla-
mowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie materiałów reklamowych, Promowanie projektów in-
nych osób poprzez udostępnianie portfolio online za po-
średnictwem strony internetowej, Promowanie sprzedaży 
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie 
reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, Przygotowywanie 
materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób 
trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przy-
gotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamowa-
nie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom 
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprze-
dawców, Reklamy online, Usługi informacyjne dotyczące 
reklamy, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawal-
ności marki na rzecz innych, Usługi reklamowe w zakresie 
komercjalizacji nowych produktów, Usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w za-
kresie marketingu produktów, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi w zakresie reklamy, Wprowadzanie na rynek nowych 
produktów, 42 Projektowanie i opracowywanie nowych 
produktów, Opracowywanie produktów dla osób trzecich, 
Doradztwo w zakresie projektowania opakowań, Doradz-
two w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie i projektowa-
nie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie 
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne do-
radztwo dotyczące projektowania wnętrz, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projek-
towanie broszur, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie graficz-
ne ilustracji, Projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb 
tożsamości firm, Projektowanie konstrukcji ozdobnych, 
Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, Pro-
jektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Projek-
towanie produktów konsumenckich, Projektowanie pro-
duktu [wzornictwo], Projektowanie wizualne, Projektowa-
nie wystroju wnętrz sklepów, Tworzenie i uaktualnianie 
stron głównych do sieci komputerowych, Udzielanie infor-
macji w dziedzinie projektowania produktów, Usługi arty-
stów grafików, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa prze-
mysłowego, Usługi graficzne, Usługi projektowania na za-
mówienie, Usługi projektowania opakowań przemysłowych, 
Usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania 
w celach prezentacyjnych, Usługi projektowe w zakresie 
wystaw sklepowych, Usługi projektowe związane z publika-
cją dokumentów, Usługi w zakresie projektowania stron in-
ternetowych, Wzornictwo i opracowywanie produktów, 
Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.

(210) 538285 (220) 2021 12 30
(731) EKIPATONOSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afi-
sze, plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania 
i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły pi-
śmiennicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły pa-
piernicze do pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły pa-
piernicze, Broszury, Czasopisma [periodyki], Datowniki, 
Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotogra-
fie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, 
Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty 
okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe 
notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki 
ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały 
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatni-
ki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, 
dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], 
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawiesz-
ki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki 
i widokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, 
Publikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje 
reklamowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, 
Spinacze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły 
biurowe], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Ze-
stawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, 
Kredki do kolorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklej-
ki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Drukowane materiały 
szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowa-
ne materiały dydaktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzien-
niki, Etui na przybory do pisania, Etui na paszporty, Etykiety 
z papieru, Figurki z papieru, Kleje do użytku biurowego, 
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Podkładki 
na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Poradniki 
[podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy rekla-
mowe z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wyko-
nane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby 
z tworzyw sztucznych, do celów domowych, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, karto-
nu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, 
rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Parasole, 
Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui na banknoty, Etui na karty 
kredytowe, Etui na klucze, Etui na wizytówki, Futerały prze-
nośne na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki ko-
smetyczne, Kufry i torby podróżne, Kufry bagażowe, Małe 
walizki, Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Plecaki, 
Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, Saszetki 
biodrowe, Teczki i aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby 
na zakupy, Torby przenośne, Torby sportowe, Torby podróż-
ne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, To-
rebki, Torebki damskie, Walizeczki, Walizki, Walizy, Zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], 24 Narzuty na łóżka, Narzuty, 
Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna 
domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna kuchenna, Bie-
lizna pościelowa i koce, Kołdry, Koce na kanapę, Koce pikni-

kowe, Kocyki dziecięce, Pokrowce i narzuty na meble, Po-
ściel jako materiały tekstylne, Prześcieradła, Przykrycia 
na łóżka, Tekstylia, Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wypo-
sażenia domu, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie 
domowym, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręcz-
niki plażowe, Ręczniki dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy 
na łóżka, Pledy podróżne, Koce jedwabne, Koce wełniane, 
Koce bawełniane, Jedwabne koce na łóżka, 25 Bielizna, 
Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki spor-
towe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim 
rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy 
dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na głowę, Pod-
koszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, 
Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież mę-
ska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemow-
lęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, 
Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi ręka-
wami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, 
Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiumy, 
Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, 
Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wo-
doodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, 
Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje 
jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, 
Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, 
Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pan-
tofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z two-
rzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sporto-
we, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi ręka-
wami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, 
Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Akce-
soria do pływania, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Arty-
kuły i sprzęt sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe 
[zabawki], Broń zabawkowa, Bumerangi, Deski do pływa-
nia, Deski do uprawiania sportów wodnych, Deskorolki, 
Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dys-
ki latające, Flippery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektro-
niczne, Gry karciane, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry 
muzyczne, Gry planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, 
Gry sportowe, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Hulajno-
gi [zabawki], Karty do gry, Klocki do zabawy [konstrukcyj-
ne], Koła do pływania, Łamigłówki, Maski zabawkowe, Ma-
ski osłaniające twarz, do użytku sportowego, Maskotki, 
Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły 
sportowe], Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Pie-
niądze do zabawy, Piłki do ćwiczeń, Pistolety zabawkowe, 
Podręczne konsole do gry, Pojazdy [zabawki], Puzzle, 
Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na impre-
zy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], Sprzęt 
do gier wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, 
Sprzęt sportowy, Szachy [gry], Trąbki papierowe, Tuby strze-
lające na imprezy, Urządzenia do gier komputerowych, 
Urządzenia do gier elektronicznych, Urządzenia pływackie 
do pływania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie sterowane zabaw-
ki elektroniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy 
do zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony do gier, Że-
tony do gier hazardowych, Balony na przyjęcia, Artykuły 
do robienia dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki 
dla gości na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski 
karnawałowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia], Piłki do gier, Piłki do zabawy, Samochody 
do zabawy, Modele samochodów, Klocki do budowy [za-
bawki], Szachownice, Akcesoria nadmuchiwane do base-
nów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zaba-
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wy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], 
Domino, Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, 
Elektroniczne gry planszowe, Figurki zabawkowe do kolek-
cjonowania, Futerały przystosowane do noszenia artyku-
łów sportowych, Futerały ochronne do urządzeń do zdal-
nego sterowania konsolami do gier wideo, Huśtawki [za-
bawki], Konstrukcje do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy 
na loterie, Łyżworolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty 
do zabawy, Narty, Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place 
zabaw, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Skakanki, Torby na narty, Torby 
na deskorolki, Torby przystosowane do noszenia sprzętu 
sportowego, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urzą-
dzenia rozrywkowe na monety, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne 
[urządzenia do zabaw], Konsole do gier, Kontrolery do kon-
soli gier, Kontrolery do gier komputerowych, Maszyny 
do gier, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje teleko-
munikacyjne, Przenośne [podręczne] gry elektroniczne, 
Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Przenośne [pod-
ręczne] konsole do gier wideo, 35 Usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie torebek, Usługi handlu detaliczne-
go dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sporto-
wym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami.

(210) 538286 (220) 2021 12 30
(731) EKIPATONOSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui 
na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui 
na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Koper-
tówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby po-
dróżne, Kufry bagażowe, Małe walizki, Małe plecaki, Małe 
torby dla mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, 

Sakiewki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki, 
Sportowe torby, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, 
Torby sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby 
uniwersalne, Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, 
Walizeczki, Walizki, Walizy, Zestawy podróżne [wyroby skó-
rzane], 24 Narzuty na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, 
Poszwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna domowa, w tym ręczni-
ki do twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna pościelowa i koce, 
Kołdry, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, 
Pokrowce i narzuty na meble, Pościel jako materiały tek-
stylne, Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Tekstylia, Teksty-
lia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia 
wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Ręczniki 
kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki 
dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, 
Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwab-
ne koce na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia gło-
wy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, 
Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kap-
turem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia gło-
wy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, 
Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież 
treningowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież 
dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież 
dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, 
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, 
szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, 
Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszul-
ki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki 
z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne 
[odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o ter-
moizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, 
Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], 
Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Su-
kienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szor-
ty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], 
Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, 
Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, 
Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, 
Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bieli-
zna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-
kułów odzieżowych, Usługi w zakresie sklepów detalicz-
nych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, Usłu-
gi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposa-
żeniem domu.

(210) 538290 (220) 2021 12 30
(731) SEKUNDA MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE SEKA MACIEJ SEKUNDA (PHU SEKA), 
Warszawa

(540) (znak słowny)
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(540) SILVERS
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie in-
formacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji na temat 
rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Pośrednictwo pracy, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Prowadzenie 
portalu dotyczącego pośrednictwa pracy, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, Dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
Internetu, 38 Usługi w zakresie udostępniania dostępu 
do baz danych dotyczących pracy, Usługi dostępu do portali 
internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, 41 Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Usługi on-line w zakresie doradztwa zawodowego, porady 
i usługi w zakresie edukacji lub kształcenia, Usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe dla seniorów, Organizowanie 
i prowadzenie imprez i konkursów dla seniorów, konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, 
wystaw o tematyce edukacyjnej i rekreacyjnej dla seniorów, 
Publikowanie tekstów, także on-line i na nośnikach, Informa-
cja o imprezach dla seniorów, o książkach i czasopismach 
dla seniorów, o sporcie, rekreacji i edukacji dla seniorów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa 
zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Usługi 
edukacyjne i instruktażowe.

(210) 538347 (220) 2021 12 30
(731) BIOGLIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.05.18, 29.01.13
(510), (511) 5 Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
żywność dla niemowląt.

(210) 538349 (220) 2022 01 03
(731) RENA SPÓŁDZIELNIA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLREN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 24 Bielizna pościelowa i koce, Narzuty na łóżka, 
Pokrycie na materace, Kołdry, Poszewki na poduszki, Dziani-
na, Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Pledy podróżne, 
Śpiworki dla niemowląt, Śpiworki z kapturem dla niemowląt, 
25 Odzież, Dzianina [odzież], Swetry, Czapki [nakrycia głowy], 
Szaliki [odzież].

(210) 538353 (220) 2021 12 31
(731) ANDRZEJEWSKI DANIEL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EN DO

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.12, 26.04.18
(510), (511) 30 Sushi, Ryż, Makarony, Sosy, Kanapki, Pierożki 
na bazie mąki, Ramen, Udon.

(210) 538354 (220) 2021 12 31
(731) SMERKOWSKI ŁUKASZ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THAI VEGE GLUTEN FREE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.11, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach.

(210) 538374 (220) 2022 01 04
(731) BOGACZ MATEUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOGIEBOY.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piłkami do ćwiczeń, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piłkami do ćwiczeń, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bidonami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z bidonami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z butelkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z butelkami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z matami gimnastycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z matami gimnastycznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z taśmami do ćwiczeń, Usługi 
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sprzedaży hurtowej w związku z taśmami do ćwiczeń, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z drążkami do ćwiczeń, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drążkami do ćwi-
czeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z platformami 
do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z platfor-
mami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyrządami stosowanymi do ćwiczeń fizycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyrządami stosowany-
mi do ćwiczeń fizycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze stepperami (urządzeniami) do ćwiczeń aero-
bowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze steppera-
mi (urządzeniami) do ćwiczeń aerobowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami do wzmacniania ciała 
(ćwiczenia), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządze-
niami do wzmacniania ciała (ćwiczenia), Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do ćwiczeń fizycznych 
w pomieszczeniach, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ciężarkami do ćwi-
czeń na nadgarstki i kostki, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ciężarkami do ćwiczeń na nadgarstki i kostki.

(210) 538375 (220) 2022 01 04
(731) GAWLIK KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) ALPACODE
(510), (511) 42 Usługi doradztwa informatycznego, Po-
radnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, Usługi diagnostyki komputero-
wej, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi w zakresie projektowania i progra-
mowania komputerów, Aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego.

(210) 538376 (220) 2022 01 04
(731) TERESZKIEWICZ ANNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doggo doggo

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, Buty dla psów, Getry dla zwierząt, Kagańce, Obroże, 
Obroże dla kotów, Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt, 
Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt domo-
wych zawierające informacje medyczne, Odzież dla psów, 
Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt domowych, Okrycia 
dla psów, Okrycia dla zwierząt, Okrycia dla kotów, Parki (okry-
cia) dla psów, Peleryny dla zwierząt domowych, Płaszcze 
przeciwdeszczowe dla psów domowych, Skórzane smycze, 
Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt domowych, Stroje dla 
zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt.

(210) 538378 (220) 2022 01 04
(731) SPRUSIŃSKA LUIZA PHTV, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAL HAJS TV $ BAWIĄC UCZY - UCZĄC BAWI

(531) 02.09.23, 24.17.18, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, 25 Ubrania codzien-
ne, 32 Piwo i piwo bezalkoholowe.

(210) 538379 (220) 2022 01 04
(731) MIOTKE MICHAŁ, Bolszewo
(540) (znak słowny)
(540) Cztery Pory Miłowania
(510), (511) 9 Materialne nośniki dźwięku i obrazu, w tym 
magnetyczne nośniki danych, MP3 i MP4, dyski kompakto-
we audio-video, płyty CD i DVD, kasety video płyty, płyty 
CD-ROM, płyty fonograficzne, Taśmy magnetyczne, 16 Pla-
katy, plansze, druki, afisze, fotografie, nalepki, publikacje, 
czasopisma, broszury i książki oraz innego rodzaju rekla-
mowe materiały drukowane, 41 Informacje o imprezach 
rozrywkowych i muzycznych, komponowanie utworów 
muzycznych, Organizowanie i wykonywanie koncertów, 
konkursów i imprez rozrywkowych i edukacyjnych, usługi 
z zakresu realizacji spektakli rozrywkowych, widowisk mu-
zycznych i edukacyjnych, usługi impresariów, Rejestracja 
dźwięku na różnych nośnikach, produkcja nagrań dźwię-
kowych, Usługi z zakresu profesjonalnego kierowania i za-
rządzania działalnością kulturalno-artystyczną dotyczące 
zwłaszcza zespołów muzycznych.

(210) 538380 (220) 2022 01 04
(731) TRZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) toolls
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe 
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, 
Badania w zakresie biznesu, Badania w zakresie działalności 
gospodarczej i usługi doradcze, Badania w zakresie public re-
lations, Badania w zakresie reklamy, Badania rynkowe, Bezpo-
średnia reklama pocztowa, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
public relations, Doradztwo w zakresie zarządzania marke-
tingowego, Impresariat w działalności artystycznej, Usługi 
agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności 
artystycznej], Kolportaż próbek, Marketing ukierunkowany, 
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
filmów reklamowych, Kompilacja, produkcja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, Produkcja i dystrybucja re-
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klam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów rekla-
mowych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Usługi agencji mo-
delek i modeli związane z promocją sprzedaży, Publikowa-
nie materiałów i tekstów reklamowych, Reklama, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi marketingo-
we, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marke-
tingu, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Wynajem 
billboardów, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 Impre-
sariat artystyczny, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Pisanie scena-
riuszy filmowych, Produkcja filmów kinowych, Produkcja 
animowanych fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja 
cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, Pro-
dukcja efektów specjalnych do filmów, Produkcja filmów, 
Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja eduka-
cyjnych programów telewizyjnych, Produkcja i prezentacja 
programów radiowych, Produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych do emi-
sji na urządzeniach mobilnych, Pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Usługi w zakresie opraco-
wania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Pisanie 
scenariuszy, Planowanie przyjęć, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań.

(210) 538396 (220) 2022 01 04
(731) AYCOM NIEWÓJT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Belleco

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 10 Lasery medyczne do usuwania owłosienia, 
Urządzenia do zabiegów kosmetycznych.

(210) 538401 (220) 2022 01 04
(731) CHUDOBA PATRYK, Obidowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODHALE NA SPORTOWO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25, 
24.01.13

(510), (511) 25 Odzież sportowa, 37 Konserwacja i naprawa 
sprzętu sportowego, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją sprzętu sportowego, 41 Dostarczanie 
informacji na temat aktywności sportowych, Kursy szkole-
niowe dotyczące zajęć sportowych, Obsługa obiektów spor-
towych, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sporto-
wych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizowanie 
i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, Organi-
zowanie lokalnych wydarzeń sportowych, Organizowanie, 
przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych, 
Organizowanie szkoleń sportowych, Szkolenia w zakresie 
zajęć sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, Udo-
stępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony interne-
towej, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Wyna-
jem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Wynajem 
sprzętu do użytku na imprezach sportowych, Dostarczanie 
sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu spor-
towego, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Wynajem 
sprzętu sportowego, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Pro-
dukcja filmów szkoleniowych.

(210) 538422 (220) 2022 01 05
(731) ŚWIERCZYŃSKA IZABELA SKLEP ZIELARSKO- 

-MEDYCZNY OGRÓD STAROPOLSKI, Pępowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siekieradka

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 Zioła lecznicze, 29 Mleczne produkty, Warzy-
wa przetworzone, 30 Zioła do celów spożywczych, Zioła 
konserwowane, Przyprawy, 31 Zioła ogrodowe świeże, Wa-
rzywa świeże.

(210) 538429 (220) 2022 01 05
(731) STEFANIAK MARIUSZ LAMBERT, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HISTORIA POD OSTRYM KĄTEM

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 
27.05.17, 27.05.24, 24.01.05, 18.01.02

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
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(210) 538446 (220) 2022 01 06
(731) PASZCZA STANISŁAW PASLAND, Wieliszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oio

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.22, 
27.05.23, 27.05.24

(510), (511) 9 Komputery, Tablety.

(210) 538475 (220) 2022 01 08
(731) NARUSZEWICZ BARTŁOMIEJ EXPERT MEBLE, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPERT MEBLE meble na wymiar

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 26.11.01

(510), (511) 40 Produkcja mebli na zamówienie i według 
specyfikacji osób trzecich, Produkcja mebli na zamówienie.

(210) 538498 (220) 2022 01 05
(731) OSTROWSKI TOMASZ HANDBOL, Bolmin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OATBE

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Muesli, Grano-
la, Batony zbożowe, Przekąski zbożowe, Orzechy w czekola-
dzie, Ciastka.

(210) 538507 (220) 2022 01 05
(731) PIECH RAFAŁ, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PJJ

(531) 29.01.13, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 41 Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Opra-
cowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i prze-
prowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przepro-
wadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja i prze-
prowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizacja webinariów, Organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympozjów 
naukowych, Organizowanie i prowadzanie konferencji edu-
kacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i se-
minariów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Orga-
nizowanie konferencji, wy staw i konkursów, Organizowanie 
seminariów, Przygotowanie prezentacji do celów szkolenio-
wych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Seminaria, 
Szkolenia edukacyjne.

(210) 538510 (220) 2022 01 05
(731) MICHOŃ MATEUSZ, Lubiechów Górny
(540) (znak słowny)
(540) Merczero
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio, Produkcja muzyczna.

(210) 538531 (220) 2022 01 10
(731) ARIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otd Oto Twój Dom

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 42 Architektura, Wspomagane komputerowo 
usługi projektowe związane z architekturą, Opracowywanie 
projektów budowlanych, Opracowywanie projektów tech-
nicznych do projektów budowlanych, Usługi projektowania 
wspomaganego komputerowo w zakresie projektów bu-
dowlanych.

(210) 538545 (220) 2022 01 10
(731) LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ALLmag
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne, 
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Mineralne 
suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Mineralne 
suplementy odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Su-
plementy diety w płynie, Mineralne suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy żywnościowe 
w postaci proszku, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Dodatki odżywcze, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy odżywcze w płynie, Preparaty wita-
minowe, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, 
Preparaty farmaceutyczne, Produkty higieniczne dla kobiet, 
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Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Produkty diete-
tyczne do celów medycznych, Plastry lecznicze, Maści lecz-
nicze, Napary lecznicze, Lecznicze balsamy, Kompresy lecz-
nicze, Lecznicze szampony, Mydła lecznicze, Zioła lecznicze, 
Herbata lecznicza, Kremy lecznicze, Olejki lecznicze, Leczni-
cze napoje mineralne, Lecznicze dodatki do żywności, Lecz-
nicze peelingi do twarzy, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki dietetycz-
ne do użytku medycznego, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, Napoje witaminizowane, Napoje stosowane 
w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Na-
poje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Zdro-
wotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki 
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki 
na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Napoje dla 
niemowląt, Żywność dla niemowląt, Substancje dietetyczne 
dla niemowląt, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecz-
nicze oliwki dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystoso-
wana dla niemowląt, Mleko w proszku dla niemowląt, Pielu-
chy dla niemowląt i dorosłych, Żywność z mleka w proszku 
dla niemowląt, Napoje elektrolityczne do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Lekarstwa na kaszel, 
Środki do uwalniania leków, Leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, Leki stosowane w chorobach ukła-
du pokarmowego, Pieczywo dla diabetyków, Chleb o niskiej 
zawartości soli przystosowany do celów medycznych, Mąka 
do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, Lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, Środki do czyszczenia jamy ustnej, Antybak-
teryjne płyny do rąk, Płynne opatrunki w sprayu, Dodatki 
witaminowe w płynie, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Płyny 
do oczu do użytku medycznego, Środki uspokajające, Środki 
oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza, Środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, Środki diagnostyczne do użyt-
ku farmaceutycznego.

(210) 538549 (220) 2022 01 10
(731) LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CurcuVITA
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne, 
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Mineralne 
suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Mineralne 
suplementy odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Su-
plementy diety w płynie, Mineralne suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy żywnościowe 
w postaci proszku, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Dodatki odżywcze, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy odżywcze w płynie, Preparaty wita-
minowe, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, 
Preparaty farmaceutyczne, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Produkty diete-
tyczne do celów medycznych, Plastry lecznicze, Maści lecz-
nicze, Napary lecznicze, Lecznicze balsamy, Kompresy lecz-
nicze, Lecznicze szampony, Mydła lecznicze, Zioła lecznicze, 
Herbata lecznicza, Kremy lecznicze, Olejki lecznicze, Leczni-

cze napoje mineralne, Lecznicze dodatki do żywności, Lecz-
nicze peelingi do twarzy, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki dietetycz-
ne do użytku medycznego, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, Napoje witaminizowane, Napoje stosowane 
w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Na-
poje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Zdro-
wotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki 
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki 
na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Napoje dla 
niemowląt, Żywność dla niemowląt, Substancje dietetyczne 
dla niemowląt, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecz-
nicze oliwki dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystoso-
wana dla niemowląt, Mleko w proszku dla niemowląt, Pielu-
chy dla niemowląt i dorosłych, Żywność z mleka w proszku 
dla niemowląt, Napoje elektrolityczne do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Lekarstwa na kaszel, 
Środki do uwalniania leków, Leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, Leki stosowane w chorobach ukła-
du pokarmowego, Pieczywo dla diabetyków, Chleb niskiej 
zawartości soli przystosowany do celów medycznych, Mąka 
do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, Lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, Środki do czyszczenia jamy ustnej, Antybak-
teryjne płyny do rąk, Płynne opatrunki w sprayu, Dodatki 
witaminowe w płynie, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Płyny 
do oczu do użytku medycznego, Środki uspokajające, Środki 
oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza, Środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, Środki diagnostyczne do użyt-
ku farmaceutycznego.

(210) 538552 (220) 2022 01 10
(731) LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KPU
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne, 
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Mineralne 
suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Mineralne 
suplementy odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Su-
plementy diety w płynie, Mineralne suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy żywnościowe 
w postaci proszku, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Dodatki odżywcze, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy odżywcze w płynie, Preparaty wita-
minowe, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, 
Preparaty farmaceutyczne, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Produkty diete-
tyczne do celów medycznych, Plastry lecznicze, Maści lecz-
nicze, Napary lecznicze, Lecznicze balsamy, Kompresy lecz-
nicze, Lecznicze szampony, Mydła lecznicze, Zioła lecznicze, 
Herbata lecznicza, Kremy lecznicze, Olejki lecznicze, Leczni-
cze napoje mineralne, Lecznicze dodatki do żywności, Lecz-
nicze peelingi do twarzy, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki dietetycz-
ne do użytku medycznego, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głów-
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nie z witamin, Napoje witaminizowane, Napoje stosowane 
w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Na-
poje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Zdro-
wotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki 
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki 
na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Napoje dla 
niemowląt, Żywność dla niemowląt, Substancje dietetyczne 
dla niemowląt, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecz-
nicze oliwki dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystoso-
wana dla niemowląt, Mleko w proszku dla niemowląt, Pielu-
chy dla niemowląt i dorosłych, Żywność z mleka w proszku 
dla niemowląt, Napoje elektrolityczne do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Lekarstwa na kaszel, 
Środki do uwalniania leków, Leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, Leki stosowane w chorobach ukła-
du pokarmowego, Pieczywo dla diabetyków, Chleb o niskiej 
zawartości soli przystosowany do celów medycznych, Mąka 
do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, Lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, Środki do czyszczenia jamy ustnej, Antybak-
teryjne płyny do rąk, Płynne opatrunki w sprayu, Dodatki 
witaminowe w płynie, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Płyny 
do oczu do użytku medycznego, Środki uspokajające, Środki 
oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza, Środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, Środki diagnostyczne do użyt-
ku farmaceutycznego.

(210) 538596 (220) 2022 01 11
(731) COSMIC DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cosmic Dreams
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
komputerowe gier wideo, Oprogramowanie gier rzeczywi-
stości wirtualnej, Programy gier komputerowych do pobie-
rania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry 
wideo [gry komputerowe] w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo nagra-
ne na dysku [oprogramowanie komputerowe], Platformy 
oprogramowania komputerowego, Mobilne aplikacje, Pro-
gramy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem 
Internetu [oprogramowanie], Publikacje elektroniczne, 
do pobrania, Oprogramowanie do gier elektronicznych 
do telefonów komórkowych, Użytkowe oprogramowanie 
komputerowe do pobrania, Nagrania audio, Nagrania wi-
deo, Torby do noszenia komputerów, Kalkulatory kieszonko-
we, Elektroniczne terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy 
dekoracyjne, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, 
Pokrowce na smartfony, Ciekłokrystaliczne folie ochronne 
do smartfonów, Podkładki pod myszy komputerowe, Słu-
chawki [zakładane na głowę], Okulary przeciwsłoneczne, 
Etui na okulary, Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Filmy 
do pobrania, Oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce korzystanie z gier komputerowych, Sprzęt komputerowy, 
Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Filmy rysunko-
we animowane, 25 Espadryle, Etole [filtra], Fartuchy [odzież], 
Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], 
Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, 
Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Hal-
ki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kaptu-
ry [odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kimona, Kimona 

do karate, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Ko-
szule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do spor-
tów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Bere-
ty, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, 
Biustonosze samonośne, Body [bielizna], Bokserki, Botki, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Chustki 
na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], 
Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia gło-
wy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], 
Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ra-
miączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chronią-
ce przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Libe-
rie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankie-
ty, Maski na oczy do spania, Mufki [odzież], Mundury, Nakry-
cia głowy, Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, 
Obuwie gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, 
Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla 
rowerzystów, Odzież haftowana, Odzież z diodami elektro-
luminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z la-
teksu, Odzież ze skóry, Opaski na głowę, Palta, Pantofle do-
mowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do przecho-
wywania pieniędzy [odzież], Pelerynki, Pikowane kurtki 
[odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Pod-
koszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki go-
towe [część garderoby], Podwiązki, Poncza, Pończochy, Poń-
czochy wchłaniające pot, Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śli-
niaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Togi, 
Trykoty, Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony 
[odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończoszni-
cze, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Ręka-
wiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z Jednym pal-
cem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, 
Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, 
Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje 
przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia 
na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Szarfy [do ubrania], 28 Akcesoria nadmuchiwane 
do basenów, Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Automaty do gier hazardowych, Automaty 
do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty 
do gry, Balony na przyjęcia, Bandy stołów bilardowych, Bań-
ki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bodybo-
ard, Broń zabawkowa, Bąki [zabawki], Bumerangi, Butelki 
do karmienia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, 
Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], 
Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski surfin-
gowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, 
Domki zabawkowe dla dzieci, Dyski latające, Dzwonki 
na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany maskujące [arty-
kuły sportowe], Etykiety na torby golfowe, Figurki do zaba-
wy, Folie ochronne przystosowane do ekranów gier przeno-
śnych, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszowe, 
Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświetla-
czami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obręcza-
mi, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki węd-
karskie, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Kapoki do pływania, 
Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karcia-
ne], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije gol-
fowe, Kije hokejowe, Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [kon-
strukcyjne], Koła do ruletki, Konfetti, Konie na biegunach 
[zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konsoli gier, 
Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawkowe 
[nie do stosowania], Kości do gry, Namioty zabawkowe, 
Ochraniacze [części strojów sportowych] Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pach inko [ja-
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pońska gra automatowa], Papierowe czapeczki na przyjęcia, 
Paralotnie, Pasy do pływania, Pasy na talię, do ćwiczeń, Pier-
ścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, 
Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Plastelina do zabawy, Plu-
szowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy 
do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Przenośne gry i zabawki po-
siadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Kręgle, Kule bilardo-
we, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Luki 
do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Ma-
ski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty 
do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawno-
ściowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia 
do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone 
jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Rękawice bokserskie, 
Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, 
Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice płe-
twy do pływania, Roboty zabawkowe, Rolki do stacjonar-
nych rowerów treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci 
[zabawki], Samochody do zabawy, Sanki, Smycze do desek 
surfingowych, Sprzęt do gier wideo, Sterowniki do zabawek, 
Stoły bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami 
lub żetonami, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowe-
go, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cu-
kierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, 
Szpule do latawców, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmiesz-
ne gadżety na imprezy, Tarcze elektroniczne, Torby na kije 
golfowe, na kółkach lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, 
Torby specjalnie zaprojektowane do nart, Torby specjalnie 
zaprojektowane na deski surfingowe, Trampoliny, Trampoli-
ny [artykuły sportowe], Trapezy [uprząż] do desek windsur-
fingowych, Tryktrak [gra], Tuby strzelające na imprezy, 
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, Ukła-
danki [puzzle], Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek 
magicznych, Urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, 
Urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, Urządzenia 
pływackie do pływania, Warcaby, Wędki, Worki treningowe, 
Wózki na torby golfowe, Wrotki, Wstążki do gimnastyki arty-
stycznej, Zabawki, Zabawki antystresowe typu fidget, Za-
bawki dla zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki 
do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali 
do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty do zaba-
wy], Żetony do gier hazardowych, Żyroskopy i stabilizatory 
lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 35 Agen-
cje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, Badania opinii publicznej, Ba-
dania rynkowe, Bezpośrednia reklama pocztowa, Marketing 
ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, Optymalizacja stron internetowych, Optymaliza-
cja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organiza-
cja pokazów mody w celach promocyjnych, Produkcja fil-
mów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Reklama, Reklama korespondencyjna, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rekla-
my radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie re-
klam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
Usługi marketingowe, Usługi modelek i modeli do celów 
reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi relacji z me-

diami, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypoży-
czanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, 38 Emisja filmów za po-
średnictwem Internetu, Transmisja treści multimedialnych 
przez Internet, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, Udostępnianie on-line forów do przesyłania 
wiadomości między użytkownikami komputerów, Transmi-
sja audio, Emisja treści wideo, Transmisja programów radio-
wych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja sate-
litarna, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, 
Transfer strumieniowy danych, 41 Usługi gier on-line, Udo-
stępnianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie in-
formacji on-line na temat strategii gier komputerowych i wi-
deo i powiązanych produktów, Udostępnianie informacji 
on-line dotyczących użytkowników gier, Usługi rozrywko-
we, Usługi edukacyjne, Usługi rozrywkowe dostarczane 
przez Internet, Udostępnianie rozrywki on-line w postaci 
turniejów gier, Usługi w zakresie gier świadczone za pośred-
nictwem sieci komputerowych i światowych sieci komuni-
kacyjnych, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów 
komputerowych, Usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie gry 
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, 
Gry internetowe [nie do pobrania], Udostępnianie w trybie 
on-line informacji związanych z grami komputerowymi 
i rozszerzeniami komputerowymi do gier, Informacje on-line 
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, Organi-
zacja zawodów w grach elektronicznych, Organizowanie 
imprez w zakresie sportów elektronicznych, Udostępnianie 
interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku gra-
czy za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi gier 
online przez urządzenia mobilne, Usługi rozrywkowe w za-
kresie kojarzenia użytkowników z grami komputerowymi, 
Usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, Usługi w za-
kresie gier elektronicznych, Usługi w zakresie gier świadczo-
ne za pomocą środków łącznościowych przez terminale 
komputerowe lub telefon komórkowy, Publikowanie mate-
riałów multimedialnych online, Centra rozrywki, Organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Usługi 
w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Dostar-
czanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Zapewnianie do-
stępu do gier wideo on-line, 42 Diagnozowanie błędów 
w oprogramowaniu komputerowym, Edycja programów 
komputerowych, Konwersja kodów informatycznych dla 
osób trzecich, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, Opracowywanie oprogramowania 
gier komputerowych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, Programowanie kom-
puterowe dla osób trzecich, Programowanie komputerowe 
w zakresie gier komputerowych, Programowanie kompute-
rowe w zakresie gier wideo, Projektowanie gier, Projektowa-
nie oprogramowania do gier komputerowych, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Usługi graficzne, 
Chmura obliczeniowa, Doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, Doradztwo dotyczące bezpie-
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czeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa danych, Dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, Doradztwo w zakresie projektowania stron in-
ternetowych, Hosting serwerów, Hosting stron interneto-
wych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], 
Powielanie programów komputerowych, Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, Udostępnienie wyszukiwarek in-
ternetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, Usługi graficzne, Wynajmowanie serwerów WWW.

(210) 538601 (220) 2022 01 12
(731) KAMIŃSKI ŁUKASZ RIKO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MV VERMARI

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Parasolki i parasole (duże), 
Parasole i parasolki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Czę-
ści odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 538634 (220) 2022 01 13
(731) HYPERLAB SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPERLAB SOLUTIONS

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 Pomiary geodezyjne, Usługi w zakresie 
miernictwa geodezyjnego, Usługi digitalizacji map, Usługi 
fotogrametrii, Teledetekcja lotnicza związana z badaniami 
środowiska, Teledetekcja lotnicza związana z badaniami na-
ukowymi, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Usługi 
w zakresie miernictwa i eksploracji, Usługi kartograficzne, 
Kartografia i odwzorowanie, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, Usługi pomiarów kartograficznych lub 
termograficznych za pomocą drona, Usługi teledetekcji.

(210) 538635 (220) 2022 01 13
(731) EUROMETREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) eurometrex

(531) 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Pomiary geodezyjne, Usługi w zakresie 
miernictwa geodezyjnego, Usługi digitalizacji map, Usługi 
fotogrametrii, Teledetekcja lotnicza związana z badaniami 
środowiska, Teledetekcja lotnicza związana z badaniami na-
ukowymi, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Usługi 
w zakresie miernictwa i eksploracji, Usługi kartograficzne, 
Kartografia i odwzorowanie, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, Usługi pomiarów kartograficznych lub 
termograficznych za pomocą drona.

(210) 538658 (220) 2022 01 13
(731) SOBAŃSKI ROBERT, Smogorzewo Włościańskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAMBERT SPÓŁKA Z.O.O.

(531) 18.01.07, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi wynajmu związane z transportem 
i magazynowaniem, Usługi przewozu, Transport (Usługi na-
wigacji -), Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumo-
wanie łodzi, Usługi wynajmu związane z pojazdami, trans-
portem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, Transport, Parkowanie 
i przechowywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie to-
warów, Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli.

(210) 538659 (220) 2022 01 13
(731) RADNIECKI ADAM, Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARTLIFE

(531) 24.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe.

(210) 538663 (220) 2022 01 13
(731) KONIECZNY KAMIL CZĘŚCI-HANDEL, Tarchały Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSS

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Czujniki parkowania do pojazdów.
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(210) 538668 (220) 2022 01 13
(731) WOŚ SAWRINA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ayla when you care

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Karmy 
i pasze dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Przy-
smaki dla kotów [jadalne], Przysmaki dla psów [jadalne].

(210) 538669 (220) 2022 01 13
(731) CONTACT-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Opieka medyczna i zdrowotna, Ambula-
toryjna opieka medyczna, Pomoc medyczna w nagłych 
wypadkach, Usługi badań medycznych związane z diagno-
zowaniem i leczeniem chorób, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi indywidualnych kon-
sultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi klinik 
medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne, Usługi 
opieki medycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi w za-
kresie leczenia medycznego.

(210) 538684 (220) 2015 04 23
(731) Match Group, LLC., Dallas, US
(540) (znak słowny)
(540) SWIPE
(510), (511) 45 Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu 
znajomości, Usługi w zakresie wprowadzania do towarzy-
stwa i aranżowania randek, oparte na Internecie.

(210) 538687 (220) 2022 01 14
(731) ZAJĄC KATARZYNA KLINY ENGLISH COURSES, 

Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLINY ENGLISH Courses 1992

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monito-
rujące i kontrolujące, Utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, Urządzenia do nauczania, Urządzenia i przyrządy 
do nauczania, Urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, Audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne do nauczania, Oprogramowanie 
dla nauki, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy 
danych, Interaktywne bazy danych, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Nauczanie, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, 
Usługi edukacji pozaszkolnej, Nauczanie języków, Kursy 
językowe, Nauczanie języków obcych, Usługi szkół w za-
kresie nauczania języków obcych, Organizacja obozów 
językowych, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kul-
tury, Badania edukacyjne, Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkoleń, Opracowy-
wanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników 
edukacyjnych, Organizacja egzaminów sprawdzających 
wiedzę, Organizacja kursów językowych, Usługi edukacyj-
ne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, 
Wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm 
audio do nauki języków, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Organizowanie imprez sportowych, 
Organizowanie obozów sportowych.

(210) 538703 (220) 2022 01 14
(731) GĘBAŁA BARBARA, Tykocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAWA KTÓRA POMAGA

(531) 29.01.13, 05.07.27, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa.

(210) 538708 (220) 2022 01 15
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DWORSKIE SZLACHETNY LAGER CHMIELE: MAGNUM. 
SYBILLA. HALLERTAUER TRADITION WARZONE 
TRADYCYJNIE OTWARTĄ METODĄ FERMENTACJI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.01, 25.01.15, 24.09.02, 07.01.09
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 538713 (220) 2022 01 15
(731) CZARNOWSKA-KULESZA WANDA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZYTYWNE MIEJSCE

(531) 03.07.16, 03.07.20, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, 
Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielę-
gnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi chi-
rurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt 
domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielę-
gnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwie-
rząt, Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgnacyjne -), Zwierzęta 
(Zabiegi pielęgnacyjne -), 45 Usługi agencji pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości, Usługi astrologiczne i duchowe, 
Agencje adopcyjne, Agencje osób towarzyszących [spo-
łeczne], Agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, 
Doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, Doradztwo 
w sprawach małżeńskich, Doradztwo w zakresie relacji 
osobistych, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobi-
sta], Mentorstwo [duchowe], Usługi religijne, Eskortowanie 
w celach towarzyskich, Monitorowanie alarmu medyczne-
go, Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opie-
ka zastępcza, Opieka zastępcza nad dziećmi, Usługi detek-
tywistyczne, Usługi pogrzebowe, Wypożyczanie odzieży, 
Biura rzeczy znalezionych, Dochodzenia prowadzone przez 
detektywów, Dostarczanie obuwia osobom potrzebującym 
[usługi charytatywne], Dostarczanie odzieży dla osób w po-
trzebie [usługi charytatywne], Informacje w zakresie mody, 

Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka 
nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właścicie-
la], Organizowanie świeckich cywilnych ceremonii ślubnych, 
Pisanie prywatnych listów, Planowanie i organizowanie ce-
remonii ślubnych, Pomoc przy zakładaniu kimono, Pośredni-
czenie w adopcji, Poszukiwania genealogiczne, Prowadzenie 
listy prezentów ślubnych do wyboru przez osoby trzecie, 
Przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezen-
tami, Świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla 
rodzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, 
Świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pa-
cjentów chorujących na raka oraz dla ich rodzin, Świadcze-
nie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, Świadczenie 
usług występowania w imieniu pacjentów szpitali i pacjen-
tów znajdujących się w placówkach opieki długoterminowej, 
Udostępnianie informacji o modzie, Udostępnianie miejsc 
grobowych lub kostnic, Udostępnianie psów przewodników 
dla osób niewidomych, Usługi agencji detektywistycznych, 
Usługi agencji towarzyskich, Usługi biur matrymonialnych, 
Usługi biura rzeczy znalezionych, Usługi brafittingu (dobie-
rania biustonoszy), Usługi doradcze w zakresie prewencji 
kryminalnej, Usługi doradztwa osobistego w zakresie styli-
zacji ubioru, Usługi dotrzymywania towarzystwa osobom 
starszym i niepełnosprawnym, Usługi douli, Usługi dozorcze 
[concierge], Usługi dozorcze [konsjerż], Usługi genealogicz-
ne, Usługi kaplic ślubnych, Usługi karmienia kotów [podczas 
nieobecności właściciela], Usługi konsultacyjne w zakresie 
prewencji kryminalnej, Usługi mediacyjne w sporach mał-
żeńskich, Usługi niań, Usługi osobistych doradców w zakresie 
zakupów [personal shopper], Usługi portierów hotelowych, 
Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi stania 
w kolejce, Usługi towarzyskie, Usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych 
do pobrania, Usługi urzędników udzielających ślubu, Usługi 
w zakresie adopcji zwierząt, Usługi w zakresie nawiązywania 
znajomości, Usługi w zakresie opieki, Usługi w zakresie opieki 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Usługi w zakresie 
rzeczy zagubionych, Usługi w zakresie zakupów osobistych 
dla osób trzecich, Usługi wypożyczania odzieży, Usługi wy-
prowadzania psów, Usługi zindywidualizowanej stylizacji 
ubioru, Wsparcie w żałobie, Wybór prezentów osobistych 
na rzecz osób trzecich, Wynajem torebek, Wynajem zegar-
ków, Wypożyczanie baldachimów ślubnych, Wypożyczanie 
biżuterii, Wypożyczanie biżuterii ślubnej, Wypożyczanie ko-
stiumów, Wypożyczanie ozdób osobistych, Wypożyczanie 
parasoli, Wypożyczanie torebek ślubnych, Wypożyczanie 
ubrań, Wypuszczanie gołębi na specjalne okazje, Zapew-
nianie wsparcia emocjonalnego dla pacjentów chorujących 
na raka i ich rodzin za pośrednictwem interaktywnych forów 
online, Zindywidualizowane usługi doradztwa w zakresie 
mody, Usługi polityczne, Usługi prawne, Usługi w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 538756 (220) 2022 01 17
(731) SHVETS VIKTORIIA NEW-LIFE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW-LIFE
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(531) 24.09.05, 24.09.07, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.02
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 538758 (220) 2022 01 17
(731) PŁAWECKI ŁUKASZ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HFO

(531) 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 5 Suplementy diety dla sportowców, 9 Kaski 
ochronne dla uprawiania sportu, Sportowe symulatory tre-
ningowe, Torby sportowe przystosowane [profilowane] 
do kasków ochronnych, Okulary ochronne do uprawiania 
sportu, Okulary do uprawiania sportu, Ochronne kaski spor-
towe, Kaski do użytku przy uprawianiu sportów, Nakrycia gło-
wy do uprawiania sportu chroniące przed urazami, Ochra-
niacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze na brzuch, 
chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów spor-
towych lub przystosowane do użytku w określonych zaję-
ciach sportowych], Ochraniacze na łokcie do ochrony przed 
wypadkami [inne niż artykuły sportowe], Ochraniacze zę-
bów do uprawiania sportu, 14 Zegarki sportowe, 18 Plecaki 
sportowe, Sportowe torby, Torby na odzież sportową, Torby 
podręczne na odzież sportową, Torby sportowe, 25 Blu-
zy sportowe, Buty treningowe [obuwie sportowe], Czapki 
sportowe, Koszule sportowe, Koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, Kurtki sportowe, Obuwie sportowe, Odzież spor-
towa, Skarpetki sportowe, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 
Artykuły sportowe, Gry sportowe, Ochraniacze do uprawia-
nia sportu, Ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy 
na deskorolce [artykuły sportowe], Ochraniacze na łokcie [ar-
tykuły sportowe], Ochraniacze talii do użytku sportowego, 
Ochrona na pięści [artykuły sportowe], Rękawice wykonane 
specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, Sprzęt 
sportowy, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, 
Sprzęt do treningów sportowych, 32 Napoje dla sportow-
ców, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje dla 
sportowców zawierające elektrolity, 35 Promowanie towa-
rów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych 
wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług w for-
mie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie 
zawodów i wydarzeń sportowych, Reklama, w tym promo-
wanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą 
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Usługi re-
klamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Edukacja, rozryw-
ka i sport, Edukacja sportowa, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, 
Obozy sportowe, Obsługa obiektów sportowych, Organiza-
cja imprez i konkursów sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowa-
nie lokalnych wydarzeń sportowych, Organizowanie szkoleń 
sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Organi-
zowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizo-

wanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Produkcja 
imprez sportowych na potrzeby telewizji, Produkcja imprez 
sportowych.

(210) 538760 (220) 2022 01 17
(731) DEPO KAROL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KNC KAEN CANDLE

(531) 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.01.06, 27.05.22, 27.05.23, 
29.01.12

(510), (511) 4 Świece, Świece i knoty do oświetlenia, Świece 
i knoty do świec w celu oświetlenia, Świece okolicznościowe, 
Świece perfumowane, Świece sojowe, Świece w puszkach, 
Świece stołowe, Świece zapachowe, Zapachowe świece aro-
materapeutyczne, Świece do oświetlenia, Świece [oświetlenie].

(210) 538765 (220) 2022 01 18
(731) NUME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Nusene
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznok-
ci, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Prepa-
raty do włosów, Środki do higieny jamy ustnej, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Preparaty perfumeryjne, Kosmetyki do makijażu, 18 Wa-
lizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, Torby, Torby płócienne, Torby zakupowe, 
Torby na ubrania, Tekstylne torby na zakupy, Płócienne torby 
na zakupy, Elastyczne torby na odzież, Torby na zakupy wie-
lokrotnego użytku, Kosmetyczki (niewyposażone), 24 Wy-
roby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Tekstylia, 
Tkaniny, Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia 
domu, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylia do produkcji 
artykułów odzieżowych, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież dżinsowa, Kurtki, 
Płaszcze, Żakiety z dzianiny, Bluzy sportowe, Swetry, Golfy, 
Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki polo, Podko-
szulki, Spodnie dresowe, Kamizelki [bezrękawniki], Spodnie, 
Spódnice, Szorty [odzież], Sukienki damskie, Bielizna osobista 
i nocna, Body [odzież], Legginsy, Palta, Skarpetki, Apaszki, Fu-
lary, Krawaty, Muszki, Paski, Rękawiczki, Szelki, Poszetki, Szaliki, 
Staniki sportowe, Rajstopy sportowe, Buty sportowe, Czapki 
i czapeczki sportowe, Artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Usługi w zakre-
sie porad kosmetycznych, Salony piękności, Usługi salonów 
fryzjerskich, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi 
brązujące, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Poradnictwo 
dietetyczne.



Nr  ZT07/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 95

(210) 538782 (220) 2022 01 17
(731) BATORY PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WICZLIŃSKI POTOK SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWE WICZLINO

(531) 26.03.04, 26.07.15, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 37 Budownictwo, Budownictwo nieruchomości 
mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, 44 Projektowa-
nie krajobrazów, Planowanie (projektowanie) ogrodów.

(210) 538797 (220) 2022 01 18
(731) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Millennium bank Inspirowany Tobą

(531) 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie dla bankowości, Oprogramowanie komputerowe 
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informa-
cji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie ope-
racji bankowych, Aplikacje do pobrania, Platformy oprogra-
mowania komputerowego, Sprzęt komputerowy, Peryferyj-
ne urządzenia komputerowe, Komputerowe urządzenia pe-
ryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], Oprogramowanie 
do wykonywania płatności, Urządzenia do przetwarzania 
płatności elektronicznych, Terminale do elektronicznego 
przetwarzania płatności kartami kredytowymi, Bankomaty, 
Elektroniczne terminale płatnicze, Terminale do płatności 
elektronicznych, Elektroniczne bazy danych, Karty kodowa-
ne, Kodowane karty płatnicze, Kodowane karty lojalnościo-
we, Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Elektronicz-
ne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Opro-
gramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji fi-
nansowych, Karty kodowane stosowane do elektroniczne-
go transferu transakcji finansowych, Pamięć flash, Pamięci 
komputerowe, Zapisane pliki danych, Podcasty do pobra-
nia, Nagrania wideo do pobrania, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Portfele elektroniczne do po-
brania, Środki edukacyjne do pobrania, Elektroniczne nośni-
ki danych, Nagrania wideo, Serwery plików, Serwery kompu-
terowych baz danych, 16 Publikacje drukowane, Broszury, 
Ulotki, Drukowany materiał promocyjny, Drukowane foldery 
informacyjne, Katalogi, Prospekty, Fotografie, Materiały pi-
śmienne, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Artykuły 
piśmiennicze, Karty okolicznościowe, Druki, Materiały edu-
kacyjne i instruktażowe, 35 Usługi reklamowe i marketingo-
we, Kampanie marketingowe, Dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, mo-
tywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, Tworzenie komputerowych baz da-

nych, Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie sprzedażą 
i bazą klientów, Badania rynku i badania marketingowe, 
Sporządzanie raportów biznesowych, Biznesowe usługi do-
radcze i konsultacyjne, Pomoc biznesowa przy prowadze-
niu przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii bizneso-
wych, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Analizy gospodarcze, Prognozy 
i analizy ekonomiczne, Analizy kosztów i korzyści, Wsparcie 
w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Audyt finansowy, Sporządzanie spra-
wozdań finansowych, Zarządzanie aktami finansowymi, Do-
radztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Przy-
gotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przed-
siębiorstw, Prezentowanie produktów finansowych w me-
diach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, Porównywanie 
usług finansowych online, Świadczenie usług zarządzania 
działalnością gospodarczą na początku istnienia dla innych 
przedsiębiorstw, Księgowość i rachunkowość, Doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, Prowadzenie księgowości 
w zakresie elektronicznego transferu funduszy, Organizo-
wanie targów i wystaw, Organizowanie imprez w celach 
handlowych i reklamowych, Publikacja treści reklamowych, 
36 Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, Planowanie fi-
nansowe, Wyceny finansowe, Sponsorowanie finansowe, 
Analizy finansowe, Informacje finansowe, Usługi bankowe, 
Home banking, Usługi bankomatów, Usługi kart banko-
wych, Konsultacje związane z bankowością, Usługi informa-
cyjne dotyczące rachunków bankowych, Usługi w zakresie 
rachunków bankowych, Udzielanie informacji, konsultacji 
i porad w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, Usługi ban-
kowe związane z ratami ustalonymi do płacenia w określo-
nych odstępach czasowych, Usługi kredytowe, Doradztwo 
kredytowe, Pożyczki, Gwarantowanie pożyczek, Pomoc fi-
nansowa, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Usłu-
gi realizacji płatności podatków, Ocena i wycena podatko-
wa, Transakcje dewizowe, Transakcje finansowe i monetar-
ne, Usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami 
oszczędnościowymi, Inwestycje finansowe, Analiza inwesty-
cyjna, Informacje inwestycyjne, Doradztwo inwestycyjne, 
Powiernictwo inwestycyjne, Transfer funduszy, Pośrednic-
two ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w usługach finanso-
wych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednic-
two ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośred-
nictwo giełdowe [akcje i obligacje], Ubezpieczenia, Rease-
kuracja, Wycena majątku, Usługi depozytowe, Usługi emery-
talno-rentowe, Zarządzanie planami emerytalnymi, Fundu-
sze emerytalne, Usługi powiernicze, Usługi w zakresie infor-
macji kredytowej, Usługi informacji finansowej dotyczące 
walut, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji finanso-
wych, Zarządzanie informacją finansową i usługi analitycz-
ne, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania nie-
ruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, 38 Udostęp-
nianie komputerowej bazy danych, Udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie forów 
internetowych online, Elektroniczne przesyłanie danych, 
Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Zapewnianie dostępu do witryn 
elektronicznych, Zapewnianie dostępu do forów interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie 
użytkownikom dostępu do platform w Internecie, Usługi 
łączności elektronicznej dla banków, Zapewnianie dostępu 
do portali w Internecie, 41 Usługi instruktażowe i szkolenio-
we, Publikowanie, Publikowanie drogą elektroniczną, Udo-
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stępnianie publikacji online [nie do pobrania], Organizowa-
nie konferencji, Organizowanie seminariów, Organizowanie 
wykładów, Organizowanie konkursów, Imprezy kulturalne, 
Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Pokazy edukacyjne, 
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, 42 In-
stalacja oprogramowania sprzętowego, Aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania 
komputera, Opracowanie oprogramowania komputerowe-
go, Naprawa oprogramowania komputerowego, Utrzyma-
nie oprogramowania komputerowego, Platforma jako usłu-
ga [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do trans-
misji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiado-
mości, Opracowywanie platform komputerowych, Progra-
mowanie oprogramowania do portali internetowych, cha-
troomów, linii chatów i forów internetowych, Hosting ser-
werów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania ope-
racyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów kom-
puterowych, Projektowanie systemów informatycznych 
związanych z finansami, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego do zarządzania finansami, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do po-
brania do analizowania danych finansowych i generowania 
raportów, Aktualizowanie banków pamięci systemów kom-
puterowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania online nie do pobrania, służącego do re-
alizacji płatności elektronicznych, Hosting platform transak-
cyjnych w internecie, Świadczenie usług zabezpieczeń 
w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów 
i skomputeryzowanych transakcji, Pomoc w zakresie tech-
nologii informacyjnej, Usługi certyfikacji danych przekazy-
wanych za pomocą telekomunikacji, Usługi w zakresie po-
mocy technicznej i konserwacji oprogramowania kompute-
rowego, Usługi pomocy technicznej związane z oprogra-
mowaniem komputerowym i aplikacjami, Kontrola dostępu 
jako usługa [ACaaS], Zapewnianie tymczasowego dostępu 
do niepobieralnego oprogramowania, Instalacja oprogra-
mowania do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access 
Control as a Service], Umożliwianie tymczasowego użytko-
wania oprogramowania operacyjnego online nie do pobra-
nia do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwa-
rzania w chmurze, Usługi IT w celu ochrony danych, Analizo-
wanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego 
w celu ochrony danych, 45 Doradztwo prawne.

(210) 538799 (220) 2022 01 18
(731) RUMIA INVEST PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI MORSKIEJ 

ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

(531) 15.01.13, 26.02.16, 24.17.02, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 
29.01.12

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Doradz-
two specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w za-
kresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo 
w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkolenia zawo-
dowego, Edukacja dorosłych, Edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, Edukacyjne usługi dorad-

cze, Akredytacja kompetencji zawodowych, Edukacja w za-
kresie morskiej energetyki odnawialnej, Kształcenie kadr dla 
rynku offshore.

(210) 538801 (220) 2022 01 18
(731) HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) HORTISTIM
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy biolo-
giczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy organiczne, 
Nawozy mineralne, Nawozy organiczno-mineralne, 35 Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Sprzedaż detaliczna 
i hurtowa, sprzedaż za pomocą środków elektronicznych, 
sprzedaż przez Internet nawozów, nawozów organicznych 
nawozów mineralnych, nawozów organiczno-mineralnych.

(210) 538806 (220) 2022 01 18
(731) KOPEĆ AGNIESZKA DETEGO, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) DUCH HUSZCZY
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, Pensjo-
naty, Rezerwacje hotelowe, Rezerwowanie noclegów, miejsc 
w pensjonatach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie 
noclegów, Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, 
Hotele dla zwierząt, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Wy-
pożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, Wynajem 
instalacji wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, 
wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsz-
tatów szkoleniowych, Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i na-
pojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny 
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedze-
nia i napojów, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Usługi 
cukiernicze, Przygotowywanie żywności i napojów na za-
mówienie oraz ich dostawa, Restauracje, Kafeterie, Kawiarnie.

(210) 538807 (220) 2022 01 18
(731) OLSZOWY PATRYK, Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alder Partner

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 26.02.03
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Agencje nieruchomości, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Inwestycje finansowe, Leasing 
finansowy, Faktoring, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi ubezpie-
czeniowe, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pożycz-
ki [finansowanie], Udzielanie informacji finansowych, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Wycena nieruchomo-
ści, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie nieruchomością, Usługi 
finansowania, Inwestycje kapitałowe, Agencje kredytowe, 
Usługi zarządzania kredytami, Organizowanie kredytów 
hipotecznych, Udzielanie kredytów hipotecznych, Finanso-
wanie kredytów osobistych, Udzielanie kredytów komercyj-
nych, Finansowanie kredytów ratalnych, Doradztwo doty-
czące kredytów, Sprawdzania zdolności kredytowej.
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(210) 538814 (220) 2022 01 18
(731) PIASZCZYK ŁUKASZ, Olsztyn, PL
(540) (znak słowny)
(540) BRODUCTS
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pie-
lęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, 
Aromaty, Woda kwiatowa, Żel lawendowy, Roślinne olejki 
eteryczne, Perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), 
Olejki zapachowe, Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane 
do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki zapachowe 
wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, Środki 
perfumeryjne i zapachowe, Aloesowe preparaty do celów ko-
smetycznych, Atomizery wody mineralnej do celów kosme-
tycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Bawełna 
do celów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chustecz-
ki nasączane preparatami kosmetycznymi, Gaziki do celów 
kosmetycznych, Geraniol do użytku kosmetycznego, Henna 
[barwnik kosmetyczny], Henna w proszku, Kamienie do wy-
gładzania stóp, Klej do peruk, Kleje do celów kosmetycznych, 
Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kolorowe 
kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku oso-
bistego, Kreda do użytku kosmetycznego, Lakier do celów 
kosmetycznych, Maści do celów kosmetycznych, Nieleczni-
cze balsamy, Odżywki do skórek wokół paznokci, 5 Preparaty 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i arty-
kuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty 
i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Mydła i detergen-
ty lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, Substancje chłonne do higieny osobistej, Antybak-
teryjne preparaty na bazie gliny, Apteczki pierwszej pomocy 
sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, 
wyposażone, Glina antybakteryjna, Higieniczne środki na-
wilżające, Intymne preparaty nawilżające, Lecznicze suche 
szampony, Lubrykanty na bazie silikonu do użytku osobiste-
go, Lubrykanty na bazie wody do użytku osobistego, Płyny 
do przemywania oczu, Preparaty higieniczne do sterylizacji, 
Preparaty do dezynfekcji paznokci, Żele nawilżające do użyt-
ku osobistego, Środki sanitarne do celów medycznych, Sub-
stancje w formie tabletek do stosowania w sterylizacji wody, 
Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Błonnik 
pokarmowy do wspomagania trawienia, Chleb dla diabe-
tyków przystosowany do celów medycznych, Żywność dla 
niemowląt, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Batony zawierające 
suplementy odżywcze, Cukier dietetyczny do celów me-
dycznych, Cukier do celów medycznych, Cukier leczniczy, 
Diastaza do celów medycznych, Dietetyczna żywność do ce-
lów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla 
niepełnosprawnych, Dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, Dietetyczne napary do celów me-
dycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystoso-
wane do celów medycznych, Dietetyczne substancje przy-
stosowane do celów medycznych, Dodatki witaminowe, Do-
datki odżywcze, Dodatki dietetyczne do użytku medyczne-
go, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki witami-
nowe w płynie, Herbata lecznicza, Herbata dla astmatyków, 
Koktajle białkowe, Krople witaminowe, Mieszane preparaty 
witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami die-
ty, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 
Mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety 
o smaku owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, 
Mineralne suplementy odżywcze, Mineralne suplementy 

diety, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje 
dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt, Napoje wi-
taminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów 
medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Natural-
ne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, Odżywcze 
suplementy diety, Pieczywo dla diabetyków, Preparaty po-
budzające apetyt, Preparaty witaminowe, Preparaty witami-
nowe w postaci suplementów diety, Preparaty zawierające 
witaminę D, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty 
zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, 
Preparaty zawierające lizynę, Preparaty zawierające czynnik 
lipotropowy, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne 
dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycz-
nych, Przeciwutleniacze, Słodziki sztuczne dostosowane dla 
diabetyków, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Su-
plementy diety, Tran, Tabletki witaminowe, 25 Części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 538816 (220) 2022 01 18
(731) RETAILER HUB LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PILATEN

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosme-
tyczne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybie-
lające do skóry, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, 
Błyszczyki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki 
do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery do paznokci, Preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone prepa-
ratami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów, 
Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji 
włosów, Preparaty do włosów, Szampony, Maski do pielę-
gnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomady do ce-
lów kosmetycznych, Suche szampony, Mydła i żele, Patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, Płyny po goleniu, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
Bawełniane płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspi-
ranty, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Pro-
dukty perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfu-
mowana, Olejki eteryczne, Zestawy kosmetyków.

(210) 538817 (220) 2022 01 18
(731) MEYER MARLENA CENTRUM KSZTAŁCENIA 

OPIEKUNÓW, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMENCJA 360°
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.25, 17.02.01, 26.02.07, 26.03.23, 
27.07.01

(510), (511) 41 Edukacja.

(210) 538818 (220) 2022 01 18
(731) GABRYELSKA BEATA, Sieradz
(540) (znak słowny)
(540) Wędrowisko
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji [micro-publishing], Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Komputerowy skład drukarski [DTP], Multimedialne wydania 
czasopism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne 
wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, Pisanie przemówień poli-
tycznych, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pu-
blikacja czasopism, Publikacja broszur, Publikacja i redago-
wanie książek, Publikacja i redagowanie materiałów druko-
wanych, Publikacja kalendarzy, Publikacja książek i czasopism 
elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja treści 
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie czasopism, Publikowanie fotografii, Publikowa-
nie książek, czasopism, Publikowanie książek, Publikowanie 
książek instruktażowych, Publikowanie książek edukacyj-
nych, Publikowanie piosenek, Publikowanie opowiadań, Pu-
blikowanie multimediów, Publikowanie plakatów, Publiko-
wanie słów piosenek w postaci książek, Publikowanie tek-
stów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Redagowanie tek-
stów pisanych, Redagowanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), Redagowanie tekstów pisanych, innych niż rekla-
mowe, Udostępnianie powieści graficznych online, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-line, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie on-line ko-
miksów i powieści graficznych nie do pobrania, Usługi kali-
grafii, Usługi pisania blogów, Usługi pisania tekstów, Usługi 
pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, Usługi publikacji, 
Usługi reporterskie, Usługi w zakresie opracowania graficz-
nego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie pu-
blikacji map, Usługi w zakresie publikacji książek, Usługi w za-
kresie publikacji przewodników, Wydawanie audiobooków, 
Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
katalogów, Tworzenie napisów, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i tematycz-
ne, zoo i muzea, Produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Admini-
strowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Biblioteka 
[wypożyczalnia książek], Dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Impresa-
riat artystyczny, Imprezy kulturalne, Fotoreportaże, Informa-
cje o rekreacji, Informacja o wypoczynku, Informacja o roz-
rywce, Informacja o rekreacji, Informacja o imprezach roz-
rywkowych, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, 
Malowanie portretów, Malowanie twarzy, Nauczanie i szko-

lenia, Nauczanie indywidualne, Obozy rekreacyjne, Ogrody 
udostępniane publicznie, Organizacja aktywności edukacyj-
nych na obozach letnich, Organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności kulturalnych, Organizowanie fanklubów, Organizo-
wanie festiwali, Organizacja webinariów, Organizacja imprez 
rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja widowisk, Organizowanie festiwali w ce-
lach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rozryw-
kowych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Or-
ganizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowa-
nie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festy-
nów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w ce-
lach rekreacyjnych, Organizowanie gal, Organizowanie gier 
z udziałem publiczności, Organizowanie grupowych zajęć 
rekreacyjnych, Organizowanie i prezentowanie pokazów roz-
rywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie i pro-
wadzenie loterii, Organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowa-
nie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organi-
zowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie rozrywki 
wizualnej, Organizowanie pokazów psów, Organizowanie 
lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie konkur-
sów, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Pro-
dukcja programów dokumentalnych, Produkcja programów 
radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja progra-
mów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Pro-
dukcja przedstawień i programów radiowych i telewizyj-
nych, Prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, Prze-
prowadzanie wycieczek z przewodnikiem po jaskiniach 
do celów edukacyjnych, Przeprowadzanie wycieczek z prze-
wodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów 
edukacyjnych, Przeprowadzanie wywiadów ze współcze-
snymi osobistościami w celach rozrywkowych, Przygotowy-
wania programów dokumentalnych do emisji, Przygotowy-
wanie tekstów do publikacji, Świadczenie usług w dziedzinie 
rekreacji, Udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, Udo-
stępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobra-
nia za pośrednictwem płatnej telewizji, Udostępnianie fil-
mów nie do pobrania, Udostępnianie klubowych obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie muzyki cyfrowej z In-
ternetu, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego 
w hotelach, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, 
Udostępnianie online recenzji książek, Udostępnianie roz-
rywki wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie 
sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie terenów rekreacyj-
nych, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udziela-
nie informacji dotyczących programów telewizyjnych, 
Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie infor-
macji dotyczących rozrywek online z internetowych baz da-
nych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośred-
nictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących roz-
rywki za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie infor-
macji w dziedzinie rekreacji, Usługi informacji o rekreacji, 
Usługi informacyjne dotyczące rekreacji, Usługi mistrzów 
ceremonii, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamo-
we, Usługi rekreacyjne związane z wędrówkami z plecakiem, 
Usługi rekreacyjne, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, 
Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usługi rozrywkowe 
w postaci konkursów, Usługi w zakresie produkcji widowisk, 
Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Zajęcia sportowe 
i kulturalne, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby za-
jęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, 
Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Organizacja 
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rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywko-
we, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, 
Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprze-
dawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, 
Usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia 
sportowe, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wido-
wiska, 45 Usługi astrologiczne i duchowe, Mentorstwo [du-
chowe], Doradztwo dotyczące kierunku duchowego roz-
woju, Poradnictwo duchowe, Wynajem ołtarzy, Organizo-
wanie ceremonii religijnych, Mediacje, Udzielanie informa-
cji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, 
Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Doradz-
two w przypadku straty bliskiej osoby, Doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, Opieka nad zwierzętami domowymi 
[pod nieobecność właściciela], Świadczenie usług w zakre-
sie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących na raka 
oraz dla ich rodzin, Świadczenie usług w zakresie osobiste-
go wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby 
zagrażające życiu, Przygotowywanie zindywidualizowa-
nych pudełek z prezentami, Udostępnianie informacji 
o modzie, Udostępnianie psów przewodników dla osób 
niewidomych, Usługi kaplic ślubnych, Usługi serwisów spo-
łecznościowych online, Zapewnianie wsparcia emocjonal-
nego dla pacjentów chorujących na raka i ich rodzin za po-
średnictwem interaktywnych forów online.

(210) 538826 (220) 2022 01 19
(731) MORAWSKA EDYTA, Bartoszyce
(540) (znak słowny)
(540) XOXO
(510), (511) 41 Usługi klubowe [rozrywka], Usługi klubów 
[dyskotek], Usługi rozrywkowe.

(210) 538827 (220) 2022 01 19
(731) MAKOWSKI DOMINIK, Józefowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zimne RZECZY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.01.14, 03.01.24
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, 41 Tworzenie [opra-
cowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów.

(210) 538837 (220) 2022 01 19
(731) GÓRA WOJCIECH CONSULTING FOR HEALTH, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Wojciech Góra Consulting for Health

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.07.23
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia admini-
stracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Administracyjne zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie 
działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, Biznesowe usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie 
prowadzenia interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom han-
dlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania 
rozwoju, Badania rynkowe, Administrowanie przedsiębior-
stwem w zakresie metod statystycznych, Agencje informacji 
handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności 
gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demogra-
ficznych], Agencje informacji handlowej, Aktualizacja informa-
cji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej 
bazie danych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wy-
najem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów 
na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu re-
klamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Do-
radztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo bizneso-
we w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo doty-
czące reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące reklamy, Do-
radztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodar-
czej, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Do-
starczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci kom-
puterowej, Leasing billboardów reklamowych, Organizowanie 
przestrzeni reklamowej w gazetach, Reklama w windach, Ad-
ministrowanie programami dla osób często podróżujących 
drogą powietrzną, Administrowanie programami lojalnościo-
wymi i motywacyjnymi, Administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, Administrowanie programów lojalnościo-
wych obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie pro-
gramami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, 
Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościo-
wych dla klientów, Badania w zakresie public relations, Doradz-
two w dziedzinie public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w za-
kresie public relations, Pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami handlowymi w zakresie public relations, Prowadzenie 
badań w dziedzinie public relations, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja 
drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem 
poczty, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dys-
trybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży ka-
talogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odnie-
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sieniu do napojów, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych 
dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozrywko-
wych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trze-
cich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detalicz-
na kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści 
multimedialnych, Administrowanie sprzedażą, Administrowa-
nie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Abonowanie dostę-
pu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Usługi au-
kcyjne, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, 
Agencje zatrudnienia tymczasowego, Przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, Administracja biznesowa 
w zakresie transportu i dostaw, Administrowanie dotyczące 
marketingu, Administrowanie dotyczące planowania działal-
ności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodar-
czą w zakresie franchisingu, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Automatyczne przetwarza-
nie danych, Automatyczne przetwarzanie danych medycz-
nych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Sklepo-
we usługi detaliczne związane z dywanami, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Dostarcza-
nie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, Edycja druków zawierających 
obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], Świadczenie usług w zakresie 
tłumaczeń, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenia (Usłu- 
gi -), Tłumaczenie języka migowego, Tłumaczenie ustne [ję-
zyk], Tłumaczenie w alfabecie Braille’a, Hazard, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki 
i tematyczne, zoo i muzea, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi eduka-
cyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
Administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Administro-
wanie [organizacja] grą w pokera, Bukmacherstwo [przyjmo-
wanie zakładów na wyścigi konne], Kasyna, Losowanie nagród 
[loterie], Organizowanie loterii, Administrowanie [organizacja] 
konkursami, Administrowanie [organizacja] zawodami, Do-
radztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Dziecińce zwierzęce, Muzea, Usługi Muzeów [wy-
stawy], Obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, Ob-
sługa lunaparków, Adaptacja i montaż kinematograficzny, Do-
radztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Dubbing, Dub-
bing do filmów, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, 
Akademie, Akademie kaligrafii, Analizowanie wyników testów 
i danych edukacyjnych dla osób trzecich, Badania edukacyjne, 
Budowanie zespołu (edukacja), Certyfikacja w odniesieniu 
do nagród edukacyjnych, Chronometraż imprez sportowych, 
Dopasowywanie kijów golfowych do indywidualnych użyt-
kowników, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Do-
radztwo w zakresie treningu fizycznego, Dostarczanie infor-
macji dotyczących sportów motorowych, Dostarczanie infor-
macji na temat aktywności sportowych, 42 Testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, Analiza i ocena doty-
cząca projektowania produktów, Analiza i ocena dotycząca 
opracowywania produktów, Analiza opracowywania produk-
tu, Analiza projektu produktu, Analizy wody, Audyt jakości, 
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi architektoniczne 

i planowania urbanistycznego, Usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, Usługi inżynieryjne, Usługi w dziedzi-
nie nauk przyrodniczych, Usługi w zakresie miernictwa i eks-
ploracji, Wynajem sprzętu naukowego i technologicznego, 
Architektura, Badania architektoniczne, Badania dotyczące ar-
chitektury, Badania dotyczące budynków, Badania dotyczące 
planowania urbanistycznego, Doradztwo w dziedzinie projek-
towania architektonicznego, Analiza surowicy krwi ludzkiej 
do badań medycznych, Analiza tkanek ludzkich do badań me-
dycznych, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania 
medyczne, Badania dotyczące leków, Badania dotyczące środ-
ków farmaceutycznych, Badania i opracowywanie szczepio-
nek i leków, Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Ba-
dania dotyczące technologii budowy maszyn, Badania inży-
nieryjne, Badania konstrukcji za pomocą alpinizmu przemysło-
wego, Badania projektów inżynieryjnych, Badania przemysło-
we obiektów technicznych, Usługi w dziedzinie nauk o Ziemi, 
Analiza bakteriologiczna, Analiza biochemiczna, Analiza che-
miczna ziemi, Analiza farb, Analiza i badania biochemiczne, 
Analiza pól naftowych, Analiza zasobów ropy naftowej, Anali-
za złóż ropy naftowej, Analizy dotyczące poszukiwania pokła-
dów roponośnych, Analizy na rzecz badań ropy naftowej, Ba-
dania dotyczące inspekcji żeglugi, Wypożyczanie aparatury 
i instrumentów laboratoryjnych, Wynajem urządzeń nauko-
wych, Wynajem przyborów do rysunku technicznego, Wyna-
jem obciążnic do testowania źródeł energii elektrycznej, Wy-
najem liczników do rejestrowania zużycia energii, Usługi pro-
jektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi w zakresie projektowania, 45 Usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, Usługi astrologiczne i duchowe, 
Usługi detektywistyczne, Usługi pogrzebowe, Usługi religijne, 
Wypożyczanie odzieży, Agencje matrymonialne, Agencje 
wprowadzania do towarzystwa, Biura matrymonialne, Biuro 
matrymonialne, Internetowe usługi w zakresie kojarzenia par, 
Internetowe usługi zapoznawania osób, Doradztwo dotyczą-
ce kierunku duchowego rozwoju, Doradztwo duchowe, Horo-
skopy (Ustalanie -), Konsultacje mediumiczne, Konsultacje 
w zakresie znaków zodiaku, Poradnictwo duchowe, Analiza 
odcisków palców, Badanie przeszłości osób, Dochodzenia do-
tyczące znęcania się nad zwierzętami, Dochodzenia kryminal-
ne, Doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń krymi-
nalnych, Informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób, 
Organizowanie spotkań dla rodzin pogrążonych w żałobie 
w celu upamiętnienia śmierci ukochanej osoby, Prowadzenie 
ceremonii pogrzebowych, Usługi kosmetologii pośmiertnej, 
Usługi kremacji zwierząt domowych, Usługi kremacyjne, Usłu-
gi mumifikacji, Doradztwo duszpasterskie, Ewangelizacyjne 
usługi duszpasterskie, Mentorstwo [duchowe], Organizowanie 
ceremonii religijnych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, 
Wypożyczanie biżuterii ślubnej, Wynajem smokingów, Wyna-
jem torebek kopertówek, Wynajem obuwia, Wynajem kapelu-
szy, Udzielanie informacji na temat usług wypożyczania ubrań, 
Usługi polityczne, Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewnia-
nia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Badania i analizy 
polityczne, Doradztwo polityczne, Doradztwo w zakresie 
kampanii politycznych, Doradztwo związane z ochroną ozna-
czeń geograficznych, Mediacje, Agencje adopcyjne, Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania 
prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej, Badania 
[wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Analizy krymi-
nalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiega-
nia oszustwom i kradzieżom, Certyfikaty bezpieczeństwa 
do przygotowywania kart identyfikacyjnych.

(210) 538838 (220) 2019 10 02
(731) Sibylla Sweden AB, Sundbyberg, SE
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(540) (znak słowny)
(540) POCKIT
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ryby, Drób, Dziczyzna, Wa-
rzywa gotowane, Sałatki gotowe, Gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe po-
siłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, 
Gotowe dania wegetariańskie w całości lub w półproduktach 
składających się głównie z soi, grochu, soczewicy lub innej 
fasoli, 30 Kanapki, Zawijana kanapka typu wrap, Hamburgery 
w bułkach, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 538841 (220) 2022 01 19
(731) POST DAJANA, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBERMODA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 538849 (220) 2022 01 19
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) RILAPROST
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do użytku w urologii.

(210) 538850 (220) 2022 01 19
(731) KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbuszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QL QUALITATS LAGER

(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Łożyska, Hydrauliczne złącza obrotowe, Zawo-
ry hydrauliczne, Ciśnienie (Reduktory -) [części maszyn].

(210) 538853 (220) 2022 01 20
(731) ZIB PROJEKT PACZUSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STYROTECH

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Artykuły i materiały termoizolacyjne, Artyku-
ły i materiały dźwiękochłonne, Maty termoizolacyjne, Two-
rzywa sztuczne półprzetworzone, Materiały uszczelniające 
i izolacyjne, Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, Płyty 
z polistyrenu do celów izolacyjnych, Polistyren [półwykoń-
czony], Płyty izolacyjne, Arkusze piankowe do użytku w izo-
lacji budynków, Arkusze z pianki poliuretanowej do użytku 
jako izolacja budowlana, Wytłaczane granulki polistyrenowe 

do uszczelniania, Materiały izolacyjne dla budownictwa, Izo-
lacja do celów budowlanych, Uszczelnienia wodoodporne, 
Ognioodporne materiały izolacyjne.

(210) 538856 (220) 2022 01 19
(731) JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.06, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 2 Farby i farby mocno rozcieńczone, Farby de-
koracyjne, Farby olejne, Farby akrylowe, Farby dyspersyjne, 
Farby tempery, Farby metaliczne, Farby wodne, Farby w pa-
stylkach, Farby do tkanin, Farby dla artystów, Farby do ce-
lów artystycznych, Materiały dla artystów (farby), Farby 
akwarelowe, Akrylowe farby na bazie wody, Farby akrylowe 
przeznaczone dla artystów, Farby olejne do użytku w sztu-
ce, Farby wodne do użytku w sztuce, 16 Artykuły do pisania 
i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ścierania, Ma-
teriały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały druko-
wane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
Albumy fotograficzne, Albumy do wklejania (albumy fo-
tograficzne), Albumy do zdjęć, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), Bloki 
papierowe, Bloki do pisania, Cyrkle kreślarskie, Dozowniki 
taśmy przylepnej, Dziurkacze biurowe, Dziurkacze do pa-
pieru, Ekierki, Glina do modelowania, Glina do modelo-
wania, Gluten (klej) do papieru lub do użytku domowego, 
Grafity do ołówków, Gumki do ścierania, Kalendarze, Kar-
ton, Katalogi, Kleje do papieru lub do użytku domowego, 
Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, Kokardy papierowe, Artykuły piśmiennicze, Korektury 
w płynie, Kreda do pisania, Kreda do znakowania, Linijki ry-
sownicze kreślarskie, Maszynki do ostrzenia ołówków, elek-
tryczne lub inne, Materiały do rysowania, Materiały klejące 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, Misecz-
ki na farby dla artystów malarzy, Nalepki, naklejki (materiały 
piśmienne), Notatniki (notesy), Obsadki do piór, Uchwyty 
do piór, Okładki książkowe, Okładki notatników, Okładki 
na akta, Okładki na zeszyty ćwiczeń, Okładki, obwoluty (ar-
tykuły papiernicze), Ołówki, Ołówki automatyczne, Ołówki 
węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania przyborów 
do pisania, Palety dla malarzy, Papeteria zapachowa, Pape-
teria, Papier do pisania (listowy), Papier do zawijania, Papier 
filtracyjny (bibuła), Papier mache, Papier z miazgi drzewnej, 
Pasta do modelowania, Pastele (kredki), Pędzle, Pędzle ar-
tystyczne, Pióra ze stali, Pióra wieczne, Pinezki, Pióra i dłu-
gopisy (artykuły biurowe), Piórniki, Płótno do malarstwa, 
Podstawki do długopisów i ołówków, Przybory do pisania 
(materiały piśmienne), Przybory do pisania (zestawy), Przy-
bory szkolne (artykuły piśmienne), Przyrządy do pisania, 
Przyrządy do rysowania, Pudełka kartonowe lub papie-
rowe, Pudełka na farby (artykuły szkolne), Rysiki, Zestawy 
rysunkowe (komplety kreślarskie), Segregatory (materiały 
biurowe), Skoroszyty na dokumenty, Pasta skrobiowa (klej) 
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do celów papierniczych lub do użytku domowego, Spina-
cze do papieru, Sztalugi malarskie, Taśma klejąca (mate-
riały piśmienne), Taśmy papierowe, Taśmy samoprzylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, Teczki 
na dokumenty (artykuły biurowe), Skoroszyty, Temperów-
ki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Wkłady 
atramentowe do piór wiecznych, Wkłady atramentowe, 
Wyroby przeznaczone do wymazywania, Zeszyty, Zszywa-
cze (artykuły biurowe), Zszywki biurowe, 18 Walizy (torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia), Plecaki, Plecaki wycieczkowe, Plecaki uczniow-
skie, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Torby podróżne, 
Torby sportowe, Torby plażowe, Portmonetki, Kosmetyczki, 
Torebki, Tornistry szkolne, Torby na kółkach, Torby na za-
kupy, Walizki, Walizeczki, Torebki-worki, Worki podróżne, 
Sznurowane siatki na zakupy, 28 Gry, Zabawki, Gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, Dekoracje świąteczne, akcesoria de-
koracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Konfetti.

(210) 538859 (220) 2022 01 19
(731) CHROBAK ADAM, Bielsko - Biała
(540) (znak słowny)
(540) MEDISPAW
(510), (511) 6 Metalowe barierki, Wsporniki metalowe do ba-
lustrad, Metalowe bariery zapobiegające wtargnięciom, 
Ogrodzenia balkonowe (metalowe-), Tralki do balustrad 
metalowych, Balustrady metalowe do mostów, Balustrady 
metalowe do balkonów, Balustrady metalowe do ogrodzeń, 
Metalowe konstrukcje podporowe do banerów, Barierki me-
talowe, Barierki bezpieczeństwa z metalu, Balustrady meta-
lowe, Metalowe słupki do balustrad, Banery reklamowe me-
talowe [konstrukcje].

(210) 538868 (220) 2022 01 19
(731) WINDYGA ALEKSANDRA VINDYGA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINDII

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

(210) 538875 (220) 2022 01 20
(731) TYCZYŃSKI MARIUSZ TYXON, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TYXON
(510), (511) 4 Benzyna, Benzyna do celów przemysłowych, 
Benzyna [paliwo], Benzyna (paliwo), Benzyna wysokookta-
nowa, Benzyna silnikowa, Benzyna lekka, Gaz płynny, LPG 
do celów przemysłowych, Olej napędowy, Paliwa, Paliwa 
płynne.

(210) 538877 (220) 2022 01 20
(731) GIEROBA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Endopolki
(510), (511) 35 Projektowanie materiałów reklamowych, 
44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 538878 (220) 2022 01 20
(731) PRUSZKOWSKI MATEUSZ, Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) RAPEE
(510), (511) 3 Kadzidełka, Preparaty aromaterapeutyczne, 
34 Machorka, Snus, Snus bez tytoniu, Snus z tytoniem, Sub-
stytuty tytoniu, Substytuty tytoniu (nie do celów medycz-
nych), Tabaka, Tabaka bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tytoń, 
Tytoń aromatyzowany, Tytoń surowy, Tytoń i substytuty tyto-
niu, Wyroby tytoniowe, Tytoń w liściach.

(210) 538880 (220) 2022 01 20
(731) EDISON ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polenergia Fotowoltaika

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Panele słoneczne, Akumulatory energii foto-
woltaicznej, Ogniwa fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyj-
ne ogniwa fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowol-
taiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowolta-
iczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Komórki fotowoltaiczne, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Falowniki fotowoltaiczne, Fotowol-
taiczne moduły słoneczne, Przenośne panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne 
z krzemu krystalicznego, Baterie słoneczne, Baterie słonecz-
ne do użytku domowego, Ogniwa słoneczne, Ogniwa sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie sło-
neczne do celów przemysłowych, Kolektory słoneczne, Płyty 
słoneczne, Automatyczne czujniki śledzące słońce, Czujniki 
elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, 
Oprogramowanie logistyczne, Urządzenia zasilające do zasi-
lania w energię słoneczną, Ogniwa i panele słoneczne 
do wytwarzania elektryczności, Stacje ładowania dla pojaz-
dów elektrycznych, Oprogramowanie, 11 Termiczne kolekto-
ry słoneczne [ogrzewanie], Instalacje grzewcze, Instalacje 
grzewcze zasilane energią słoneczną, Urządzenia do maga-
zynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewa-
nia, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadza-
nia ciepła [wymienniki ciepła], Podpory zaadaptowane 
do użytku z kolektorami słonecznymi rurowymi, Kolektory 
energii słonecznej do ogrzewania, Kolektory słoneczne 
do celów grzewczych, Pompy ciepła, Pompy ciepła do prze-
twarzania energii, Kolektory słoneczne do celów grzew-
czych, 35 Usługi agencji importowo-eksportowych w dzie-
dzinie energii, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycz-
nym, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz 
osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakre-
sie zamówień zakupowych, Zarządzanie działalnością han-
dlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
procesami biznesowymi, Zarządzanie biznesowe w dziedzi-
nie transportu i dostaw, Przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i zarządzanie nimi, Zbieranie i analizy informacji i da-
nych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
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Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie 
składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie za-
mówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień 
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień onli-
ne, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy onli-
ne, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży hurtowej i de-
talicznej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące urządzeń doty-
czących energii, w tym energii słonecznej i fotowoltaicznej, 
Gromadzenie, na rzecz osób trzecich, szeregu usług dotyczą-
cych energii, w tym energii słonecznej i fotowoltaicznej 
umożliwiających konsumentom dogodne porównywanie 
i zakup tych usług, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Zgromadzenie na rzecz 
osób trzecich towarów dotyczących energii, w tym energii 
słonecznej i fotowoltaicznej w szczególności baterii słonecz-
nych, solarów, urządzeń i przyrządów do przewodzenia, 
przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania, re-
gulacji i pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz pomp cie-
pła pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i ku-
powanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż 
przez Internet ww. towarów, Zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: metalowe pokrycia dacho-
we, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi pozwala-
jące nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz 
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet 
wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: niemetalowe pokrycia da-
chowe zawierające ogniwa słoneczne, pozwalające nabyw-
cy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż 
hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wy-
mienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
następujących towarów: ekrany zewnętrzne słoneczne, ge-
neratory wytwarzające energię elektryczną z energii sło-
necznej, generatory prądu wykorzystujące ogniwa słonecz-
ne, pompy do instalacji grzewczych, pompy cieplne [części 
do maszyn], pompy [maszyny], panele słoneczne, akumula-
tory energii fotowoltaicznej pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hur-
towa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymie-
nionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich na-
stępujących towarów: kalibrowane referencyjne ogniwa fo-
towoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne, moduły fotowoltaicz-
ne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, pozwalające 
nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz 
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet 
wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, komórki fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaicz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie foto-
woltaiczne] pozwalające nabywcy na ich swobodne ogląda-
nie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
sprzedaż przez Internet wyżej wymienionych towarów, 
Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towa-
rów: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, przenośne panele słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, panele słoneczne do wytwarzania energii 

elektrycznej, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie] 
pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupo-
wanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż 
przez Internet wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich następujących towarów: ogniwa sło-
neczne z krzemu krystalicznego, baterie słoneczne do użyt-
ku domowego, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglą-
danie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
sprzedaż przez Internet wyżej wymienionych towarów, 
Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towa-
rów: baterie słoneczne do celów przemysłowych, kolektory 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, pozwalające 
nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz 
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet 
wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: płyty słoneczne, automa-
tyczne czujniki śledzące słońce pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hur-
towa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymie-
nionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich na-
stępujących towarów: czujniki elektroniczne do pomiaru 
promieniowania słonecznego, oprogramowanie, urządzenia 
zasilające do zasilania w energię słoneczną pozwalające na-
bywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprze-
daż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej 
wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trze-
cich następujących towarów: ogniwa i panele słoneczne 
do wytwarzania elektryczności, baterie słoneczne, stacje ła-
dowania dla pojazdów elektrycznych, termiczne kolektory 
słoneczne [ogrzewanie], pozwalające nabywcy na ich swo-
bodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i deta-
liczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymienionych to-
warów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących 
towarów: instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, 
urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii sło-
necznej] do ogrzewania, pozwalające nabywcy na ich swo-
bodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i deta-
liczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymienionych to-
warów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących 
towarów: kolektory słoneczne z rurowym systemem odpro-
wadzania ciepła [wymienniki ciepła], podpory zaadaptowa-
ne do użytku z kolektorami słonecznymi rurowymi, kolektory 
energii słonecznej do ogrzewania pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hur-
towa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymie-
nionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich na-
stępujących towarów: kolektory słoneczne do celów grzew-
czych, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania ener-
gii, pokrycia dachowe zawierające baterie słoneczne pozwa-
lające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie 
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Inter-
net wyżej wymienionych towarów, 36 Usługi finansowe, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomiesz-
czeniami przemysłowymi, Kredyty handlowe, Finansowanie 
kredytów, Organizowanie kredytów, Udzielanie kredytów, 
Agencje kredytowe, Biura kredytowe, Usługi kredytowe, 
Usługi zarządzania kredytami, Finansowanie sprzedaży 
na kredyt, Organizowanie udzielania kredytów handlowych, 
Udostępnianie pożyczek i kredytów, Ocena zdolności kredy-
towej przedsiębiorstw, Usługi przelewu funduszy kredyto-
wych, Usługi w zakresie przyznawania kredytów, Usługi 
w zakresie organizowania kredytów, 37 Montaż i konserwa-
cja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, Budowa użytkowych instalacji 
słonecznych, Instalowanie systemów zasilanych energią sło-
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neczną, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania sło-
necznego, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecz-
nej, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych ener-
gią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Konstrukcja, na-
prawa i montaż instalacji przemysłowych do wytwarzania 
i dystrybucji energii elektrycznej, Usługi budowlane, Wykry-
wanie i naprawa błędów w instalacjach elektrycznych, 
w szczególności w branży energetycznej i elektrycznej, Kon-
strukcja i konserwacja sieci dostarczających gaz, gaz ziemny, 
oleje lub elektryczność, Usługi naprawcze i instalacyjne sys-
temów grzewczych, Usługi naprawcze oraz instalacyjne 
urządzeń do ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, wentyla-
cji, Usługi naprawcze oraz instalacyjne urządzeń pomiaro-
wych w dziedzinie energii, gazu, wody, technologii środowi-
skowych i klimatyzacyjnych, Usługi naprawcze oraz instala-
cyjne w zakresie elektrowni, generatorów gazowych i gazo-
ciągów oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej, 
energii cieplnej i pary, Usługi w zakresie prowadzenia elek-
tronicznych stacji ładowania baterii pojazdów, 39 Logistyka 
transportu, Magazynowanie towarów, Usługi w zakresie 
transportu, pakowania i składowania towarów, Usługi dystry-
bucyjne, Dostawa towarów, Dystrybucja [transport] produk-
tów dla sprzedaży detalicznej, Dystrybucja [transport] towa-
rów drogą lądową, Dystrybucja [transport] towarów drogą 
morską, Dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną, 
42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fo-
towoltaicznych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do sterowania, regulacji i monitorowania syste-
mów energii słonecznej, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania 
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, 
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, 
Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, 
Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie genero-
wania energii alternatywnych, Doradztwo technologiczne 
w zakresie produkcji i używania energii.

(210) 538881 (220) 2022 01 20
(731) EDISON HEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polenergia Pompy ciepła

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Panele słoneczne, Akumulatory energii foto-
woltaicznej, Ogniwa fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyj-
ne ogniwa fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowol-
taiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowolta-
iczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Komórki fotowoltaiczne, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Falowniki fotowoltaiczne, Fotowol-
taiczne moduły słoneczne, Przenośne panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne 
z krzemu krystalicznego, Baterie słoneczne, Baterie słonecz-
ne do użytku domowego, Ogniwa słoneczne, Ogniwa sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie sło-

neczne do celów przemysłowych, Kolektory słoneczne, Płyty 
słoneczne, Automatyczne czujniki śledzące słońce, Czujniki 
elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, 
Oprogramowanie logistyczne, Urządzenia zasilające do zasi-
lania w energię słoneczną, Ogniwa i panele słoneczne 
do wytwarzania elektryczności, Stacje ładowania dla pojaz-
dów elektrycznych, Oprogramowanie, 11 Termiczne kolekto-
ry słoneczne [ogrzewanie], Instalacje grzewcze, Instalacje 
grzewcze zasilane energią słoneczną, Urządzenia do maga-
zynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewa-
nia, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadza-
nia ciepła [wymienniki ciepła], Podpory zaadaptowane 
do użytku z kolektorami słonecznymi rurowymi, Kolektory 
energii słonecznej do ogrzewania, Kolektory słoneczne 
do celów grzewczych, Pompy ciepła, Pompy ciepła do prze-
twarzania energii, Kolektory słoneczne do celów grzew-
czych, 35 Usługi agencji importowo-eksportowych w dzie-
dzinie energii, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycz-
nym, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz 
osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakre-
sie zamówień zakupowych, Zarządzanie działalnością han-
dlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
procesami biznesowymi, Zarządzanie biznesowe w dziedzi-
nie transportu i dostaw, Przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i zarządzanie nimi, Zbieranie i analizy informacji i da-
nych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie 
składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie za-
mówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień 
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień onli-
ne, Zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie -), Zawie-
ranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 
online, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące urządzeń 
dotyczących energii, w tym energii słonecznej i fotowolta-
icznej, Gromadzenie, na rzecz osób trzecich, szeregu usług 
dotyczących energii, w tym energii słonecznej i fotowolta-
icznej umożliwiających konsumentom dogodne porówny-
wanie i zakup tych usług, Pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich towarów dotyczących energii, w tym 
energii słonecznej i fotowoltaicznej w szczególności baterii 
słonecznych, solarów, urządzeń i przyrządów do przewodze-
nia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania, 
regulacji i pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz pomp 
ciepła pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie 
i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprze-
daż przez Internet ww. towarów, Zgromadzenie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: metalowe pokrycia 
dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi po-
zwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie 
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Inter-
net wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: niemetalowe pokry-
cia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, pozwalające 
nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz 
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet 
wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób 



Nr  ZT07/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 105

trzecich następujących towarów: ekrany zewnętrzne sło-
neczne, generatory wytwarzające energię elektryczną 
z energii słonecznej, generatory prądu wykorzystujące ogni-
wa słoneczne, pompy do instalacji grzewczych, pompy 
cieplne [części do maszyn], pompy [maszyny], panele sło-
neczne, akumulatory energii fotowoltaicznej pozwalające 
nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz 
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet 
wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne, moduły fo-
towoltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządze-
nia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, po-
zwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie 
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Inter-
net wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: urządzenia fotowol-
taiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, komórki fotowoltaiczne, instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne] pozwalające nabywcy na ich swo-
bodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i deta-
liczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymienionych to-
warów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących 
towarów: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, przenośne panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, panele słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie] 
pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupo-
wanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż 
przez Internet wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich następujących towarów: ogniwa sło-
neczne z krzemu krystalicznego, baterie słoneczne do użyt-
ku domowego, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglą-
danie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
sprzedaż przez Internet wyżej wymienionych towarów, 
Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towa-
rów: baterie słoneczne do celów przemysłowych, kolektory 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, pozwalające 
nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz 
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet 
wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: płyty słoneczne, automa-
tyczne czujniki śledzące słońce pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hur-
towa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymie-
nionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich na-
stępujących towarów: czujniki elektroniczne do pomiaru 
promieniowania słonecznego, oprogramowanie, urządzenia 
zasilające do zasilania w energię słoneczną pozwalające na-
bywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprze-
daż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej 
wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trze-
cich następujących towarów: ogniwa i panele słoneczne 
do wytwarzania elektryczności, baterie słoneczne, stacje ła-
dowania dla pojazdów elektrycznych, termiczne kolektory 
słoneczne [ogrzewanie], pozwalające nabywcy na ich swo-
bodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i deta-
liczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymienionych to-
warów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących 
towarów: instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, 
urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii sło-
necznej] do ogrzewania, pozwalające nabywcy na ich swo-
bodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i deta-
liczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymienionych to-

warów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących 
towarów: kolektory słoneczne z rurowym systemem odpro-
wadzania ciepła [wymienniki ciepła], podpory zaadaptowa-
ne do użytku z kolektorami słonecznymi rurowymi, kolektory 
energii słonecznej do ogrzewania pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hur-
towa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymie-
nionych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich na-
stępujących towarów: kolektory słoneczne do celów grzew-
czych, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania ener-
gii, pokrycia dachowe zawierające baterie słoneczne pozwa-
lające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie 
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Inter-
net wyżej wymienionych towarów, 36 Usługi finansowe, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomiesz-
czeniami przemysłowymi, Kredyty handlowe, Finansowanie 
kredytów, Organizowanie kredytów, Udzielanie kredytów, 
Agencje kredytowe, Biura kredytowe, Usługi kredytowe, 
Usługi zarządzania kredytami, Finansowanie sprzedaży 
na kredyt, Organizowanie udzielania kredytów handlowych, 
Udostępnianie pożyczek i kredytów, Ocena zdolności kredy-
towej przedsiębiorstw, Usługi przelewu funduszy kredyto-
wych, Usługi w zakresie przyznawania kredytów, Usługi 
w zakresie organizowania kredytów, 37 Montaż i konserwa-
cja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, Budowa użytkowych instalacji 
słonecznych, Instalowanie systemów zasilanych energią sło-
neczną, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania sło-
necznego, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecz-
nej, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych ener-
gią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Konstrukcja, na-
prawa i montaż instalacji przemysłowych do wytwarzania 
i dystrybucji energii elektrycznej, Usługi budowlane, Wykry-
wanie i naprawa błędów w instalacjach elektrycznych, 
w szczególności w branży energetycznej i elektrycznej, Kon-
strukcja i konserwacja sieci dostarczających gaz, gaz ziemny, 
oleje lub elektryczność, Usługi naprawcze i instalacyjne sys-
temów grzewczych, Usługi naprawcze oraz instalacyjne 
urządzeń do ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, wentyla-
cji, Usługi naprawcze oraz instalacyjne urządzeń pomiaro-
wych w dziedzinie energii, gazu, wody, technologii środowi-
skowych i klimatyzacyjnych, Usługi naprawcze oraz instala-
cyjne w zakresie elektrowni, generatorów gazowych i gazo-
ciągów oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej, 
energii cieplnej i pary, Usługi w zakresie prowadzenia elek-
tronicznych stacji ładowania baterii pojazdów, 39 Logistyka 
transportu, Magazynowanie towarów, Usługi w zakresie 
transportu, pakowania i składowania towarów, Usługi dystry-
bucyjne, Dostawa towarów, Dystrybucja [transport] produk-
tów dla sprzedaży detalicznej, Dystrybucja [transport] towa-
rów drogą lądową, Dystrybucja [transport] towarów drogą 
morską, Dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną, 
42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fo-
towoltaicznych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do sterowania, regulacji i monitorowania syste-
mów energii słonecznej, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania 
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, 
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, 
Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, 
Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie genero-
wania energii alternatywnych, Doradztwo technologiczne 
w zakresie produkcji i używania energii.
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(210) 538889 (220) 2022 01 20
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowny)
(540) CHEETOS TWISTED
(510), (511) 30 Przekąski na bazie kukurydzy.

(210) 538891 (220) 2022 01 21
(731) GIERAK WIESŁAW, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gerex

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami czyszczącymi do samochodów, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami czyszczącymi do samo-
chodów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z olejami 
samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z olejami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z podnośnikami samochodowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z podnośnikami samochodowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czujnikami parko-
wania do pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z czujnikami parkowania do pojazdów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z częściami konstrukcyjnymi do sa-
mochodów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czę-
ściami konstrukcyjnymi do samochodów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z częściami hamulcowymi do samo-
chodów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z częściami 
hamulcowymi do samochodów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z częściami wykończeniowymi wnętrza samo-
chodów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z częściami 
wykończeniowymi wnętrza samochodów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wycieraczkami przednimi do samo-
chodów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wycieracz-
kami przednimi do samochodów, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z dywanikami i matami samochodowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanikami i matami 
samochodowymi, 37 Usługi myjni pojazdów, Konserwacja, 
serwis i naprawa pojazdów, Wulkanizacja opon [naprawa].

(210) 538909 (220) 2022 01 21
(731) GPSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia do lokalizacji pojazdów, Elektro-
niczne systemy pobierania opłat za przejazdy [ETC], Opro-
gramowanie komputerowe do globalnych systemów po-
zycyjnych [GPS], 39 Usługi lokalizacji pojazdów, 42 Hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego.

(210) 538923 (220) 2022 01 21
(731) SMILELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) Smileligner
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Leczenie ortodontyczne, Telemedycyna, Leczenie 
stomatologiczne.

(210) 538925 (220) 2022 01 21
(731) POTACKI PAWEŁ, Rządza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CoolTRONIC.pl

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 42 Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamię-
ciowej na strony internetowe, Hosting blogów, Hosting por-
tali internetowych, Hosting serwerów, Hosting stron interne-
towych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron interneto-
wych dla osób trzecich, Pisanie na zamówienie programów 
komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia 
stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron 
internetowych, Projektowanie i tworzenie stron głównych 
i stron internetowych, Projektowanie komputerowych stron 
internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych, Tworzenie stron internetowych, Usługi utrzymywania 
stron internetowych, Usługi w zakresie hostingu stron inter-
netowych, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz 
osób trzecich, Zdalne administrowanie serwerem, Wynaj-
mowanie serwerów WWW, Wynajmowanie serwerów baz 
danych na rzecz osób trzecich, Programowanie oprogramo-
wania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyj-
nego do sieci i serwerów komputerowych.

(210) 538929 (220) 2022 01 21
(731) MOUGHRABIE SAMI, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) ATMOS VENTURES
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogra-
mowanie, Oprogramowanie do zarządzania finansami, Karty 
kodowane, Media do pobierania, Platformy oprogramowania 
komputerowego, Aplikacje do pobrania do użytku z telefona-
mi komórkowymi, Oprogramowanie do zarządzania przedsię-
biorstwem, Elektroniczne bazy danych, Zapisane pliki danych, 
35 Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Planowanie 
strategii marketingowych, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Planowa-
nie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza 
zarządzania w biznesie, Zarządzanie projektami z zakresu dzia-
łalności gospodarczej, Świadczenie usług zarządzania działal-
nością gospodarczą na początku istnienia dla innych przed-
siębiorstw, Analizy gospodarcze, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, Usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi reklamowe dotyczące 
inwestycji finansowych, Badania działalności gospodarczej 
i badania rynkowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finan-
sowania rozwoju, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące reorganizacji finansowej, Prezentowanie 
produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów 
sprzedaży detalicznej, Przygotowywanie prezentacji do celów 
działalności gospodarczej, Poszukiwania w zakresie patronatu, 
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Planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, 
mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla 
przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa biznesowego związane 
z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach 
z klientami, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-
darczych, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między 
przedsiębiorstwami gospodarczymi, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, Audyt działalności gospodarczej, Kom-
puterowe zarządzanie plikami, Tworzenie komputerowych 
baz danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Pomoc finan-
sowa, Doradztwo w sprawach finansowych, Analizy finanso-
we, Informacje finansowe, Usługi inwestycyjne, Zarządzanie 
finansami, Sponsorowanie finansowe, Doradztwo w zakresie 
finansów przedsiębiorstw, Zapewnianie finansowania, Zarzą-
dzanie ryzykiem finansowym, Zarządzanie portfelem finan-
sowym, Zarządzanie finansowe funduszami, Pośrednictwo 
w sprawach inwestycji finansowych, Dokonywanie transak-
cji finansowych, Usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, 
Analiza inwestycyjna, Informacje inwestycyjne, Powiernictwo 
inwestycyjne, Inwestycje kapitałowe, Finansowanie przedsię-
wzięć biznesowych, Usługi inwestycyjne świadczone przez 
firmy, Usługi w zakresie kont inwestycyjnych, Monitorowanie 
wyników inwestycji, Udzielanie informacji inwestycyjnych, 
Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm 
rozpoczynających działalność, Usługi finansowania kapitałem 
wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających 
się, Finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, Zarządzanie ka-
pitałem wysokiego ryzyka, Maklerstwo, Organizowanie dzia-
łań mających na celu zbieranie funduszy na cele biznesowe, 
Usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla 
przedsiębiorstw, Usługi finansowe dla spółek, Usługi pośred-
nictwa finansowego.

(210) 538930 (220) 2022 01 21
(731) GROCHOWSKA-ELSNER KAROLINA HEALTH 

BOTANICS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Health Botanics

(531) 01.03.02, 01.03.07, 01.03.09, 01.03.12, 02.03.16, 02.03.23, 
02.03.30, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki, Preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, Preparaty do włosów, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry, oczu i paznokci, Środki do higieny jamy ustnej, 
Kosmetyki w formie olejków, Olejki eteryczne o zastosowaniu 
kosmetycznym, 5 Suplementy diety, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Lecznicze dodatki do żywności, Mieszanki do pi-
cia w proszku z dodatkami odżywczymi, Preparaty dietetycz-
ne i odżywcze, Przeciwutleniacze, Suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, Herbata lecznicza, Olejki lecznicze.

(210) 538931 (220) 2022 01 21
(731) RYKOWSKI ARKADIUSZ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEDEONHOUSE

(531) 27.05.19, 27.05.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 538933 (220) 2022 01 21
(731) IMIANOWSKI PRZEMYSŁAW, Żuchowo
(540) (znak słowny)
(540) VENSOR
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 538934 (220) 2022 01 21
(731) IMIANOWSKI PRZEMYSŁAW, Żuchowo
(540) (znak słowny)
(540) KULTUR
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 538945 (220) 2022 01 24
(731) JAŚKIEWICZ-ILNICKA MARIA, Kłodzko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZA CZASEM

(531) 07.01.24, 07.01.25, 02.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 538954 (220) 2022 01 21
(731) A.M. KOWALSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Barbers hub
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(531) 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane: afisze, plakaty, plakaty 
reklamowe, biuletyny informacyjne, drukowane arkusze mu-
zyczne, drukowane arkusze informacyjne, arkusze z nutami 
w formie drukowanej, formularze [blankiety, druki], gazety, 
publikacje drukowane, ulotki, ulotki drukowane, ulotki re-
klamowe, drukowane ulotki informacyjne, Jednorazowe 
produkty papierowe: afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Etykiety 
z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, etykiety przylepne 
z papieru, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, kalen-
darze na biurko, koperty [artykuły piśmienne], nalepki, naklej-
ki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki, notatniki [notesy], 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru. kartonu lub tworzyw sztucznych, Torby papierowe, 
torby papierowe do pakowania, papierowe torby na prezen-
ty, 35 Prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie artykułów kosmetycznych i higienicznych, produktów 
perfumeryjnych, perfum i wody zapachowej, czasopism, 
informatorów i książek, przyborów toaletowych, w szczegól-
ności szamponów do włosów i brody, mydeł i preparatów 
do mycia, olejów do celów kosmetycznych, pomad do wło-
sów i brody, preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i bro-
dy, żeli kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, balsamów 
do ciała i twarzy, kremów kosmetycznych, maseczek kosme-
tycznych, preparatów do pielęgnacji włosów i brody, odżyw-
ki do włosów i brody oraz grzebieni i szczotek do włosów 
i brody, Prowadzenie sprzedaży przez stronę internetową  
i/lub katalog sprzedaży wykorzystując zamówienia kore-
spondencyjne lub telefoniczne oraz przez Internet w zakre-
sie artykułów kosmetycznych i higienicznych, produktów 
perfumeryjnych, perfum i wody zapachowe, czasopism, 
informatorów i książek, przyborów toaletowych, w szczegól-
ności szamponów do włosów i brody, mydeł i preparatów 
do mycia, olejów do celów kosmetycznych, pomad do wło-
sów i brody, preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i bro-
dy, żeli kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, balsamów 
do ciała i twarzy, kremów kosmetycznych, maseczek kosme-
tycznych, preparatów do pielęgnacji włosów i brody, odżyw-
ki do włosów i brody oraz grzebieni i szczotek do włosów 
i brody, Organizowanie i prowadzenie sieci punktów usługo-
wych i sprzedaży w zakresie artykułów kosmetycznych i hi-
gienicznych, produktów perfumeryjnych, perfum i wody za-
pachowej, czasopism, informatorów i książek, przyborów to-
aletowych, w szczególności szamponów do włosów i brody, 
mydeł i preparatów do mycia, olejów do celów kosmetycz-
nych, pomad do włosów i brody, preparatów do pielęgnacji 
ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, mleczka kosme-
tycznego, balsamów do ciała i twarzy, kremów kosmetycz-
nych, maseczek kosmetycznych, preparatów do pielęgnacji 
włosów i brody, odżywki do włosów i brody oraz grzebieni 
i szczotek do włosów i brody, 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo 
męskie, Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi 
fryzjerskie, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salo-
nów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usłu-
gi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjer-
skiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, 
Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgna-
cja urody dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Kuracje do włosów, Mycie włosów szamponem, Odbudowa 
włosów, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informa-
cji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradcze dotyczące 
pielęgnacji urody, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji 
włosów, Usługi farbowania włosów, Usługi konsultacyjne 
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kręcenia włosów, Usługi 

lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi obcinania 
włosów, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi prosto-
wania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, Usługo w zakresie 
pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie usuwania włosów, Za-
biegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na cia-
ło, twarz i włosy.

(210) 539026 (220) 2022 01 25
(731) SORDYL MACIEJ, Roczyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iCD auto

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sa-
mochodami, 37 Obsługa i naprawa samochodów, Konser-
wacja i naprawa pojazdów, Przegląd samochodów, 39 Wy-
pożyczanie samochodów.

(210) 539040 (220) 2022 01 25
(731) BYCZKOWSKI KRZYSZTOF, Zalasewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKÓŁKA BYCZKOWSCY

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 31 Drzewa [rośliny], Drzewa iglaste, Drzewa li-
ściaste, Krzewy, Sadzonki, Sadzonki roślin, Choinki, Nasiona, 
Kora surowa, Kora do ściółkowania, Torf mielony, Ściółka 
torfowa, Kwiaty, Żywe kwiaty, Naturalne rośliny i kwiaty, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci Internet, następujących towarów: drze-
wa [rośliny], drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy, sa-
dzonki, sadzonki roślin, choinki, nasiona, kora surowa, kora 
do ściółkowania, torf mielony, ściółka torfowa, kwiaty, żywe 
kwiaty, naturalne rośliny i kwiaty.

(210) 539043 (220) 2022 01 25
(731) DEVIL DESIGN RYSZKA MATEJA SPÓŁKA JAWNA, 

Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Devil Design

(531) 04.01.04, 04.01.05, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08
(510), (511) 17 Filament z tworzywa sztucznego do dru- 
karek 3D.

(210) 539045 (220) 2022 01 25
(731) SUN ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radziejów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SUN ENERGY GROUP

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.03.02, 01.03.17, 07.15.26, 15.01.13, 
26.11.02, 26.11.13

(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej.

(210) 539046 (220) 2022 01 25
(731) SROGOSZ KRZYSZTOF, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) pHENOMEN
(510), (511) 32 Woda mineralizowana [napoje], Woda mine-
ralna, Gazowana woda mineralna, Napoje bezalkoholowe, 
Naturalnie alkaliczna woda mineralna.

(210) 539052 (220) 2022 01 25
(731) LANESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.11, 27.05.01, 03.07.24, 26.01.05
(510), (511) 25 Odzież, Woalki, welony, Suknie balowe, Suk-
nie koktajlowe, Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Sukienki 
druhen.

(210) 539067 (220) 2022 01 25
(731) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSOJA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 5 Suplementy, mikroelementy dla zwierząt, 
31 Pasze dla zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywie-
niowe do wyrobu pasz, surowce paszowe, nasiona roślin rol-
niczych.

(210) 539069 (220) 2022 01 25
(731) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FermLab

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 19.11.04, 
19.11.11, 19.11.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 42 Analizy laboratoryjne, badania laboratoryjne 
branży rolnej, Usługi doradztwa w zakresie ocen, opinii, ba-
dań w zakresie kontroli jakości produktów i półproduktów 
w rolnictwie, Przygotowywanie i pobieranie próbek produk-
tów, Nadzór nad dokładnością i stabilnością analizatorów, 
ekspertyzy, pomiary i testowanie materiałów.

(210) 539076 (220) 2022 01 26
(731) SONDEJ MARIUSZ, Stróża
(540) (znak słowny)
(540) FajansoweLove
(510), (511) 14 Akcesoria do biżuterii, Amulety [biżuteria], 
Biżuteria damska, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, 
Biżuteria fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria 
na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana metalami 
szlachetnymi, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria wyko-
nana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni 
półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, 
Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wy-
konana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wytworzona 
z brązu, Biżuteria z diamentami, Bransoletki identyfikacyjne 
[biżuteria], Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Brosz-
ki [biżuteria], Firmowe nagrody za osiągnięcia w postaci bi-
żuterii, Kaboszony do wyrobu biżuterii, Klamry ze srebra [bi-
żuteria], Koraliki do wyrobu biżuterii, Krzyżyki [biżuteria], Łań-
cuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], 
Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], 
Pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], Spinki do szali 
mające charakter biżuterii, Wyroby biżuteryjne, Zawieszki [bi-
żuteria], Zegary zawierające elementy ceramiczne, Kolczyki, 
21 Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
Dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki, Figurki z porce-
lany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Kubki wykonane z ce-
ramiki, Pudełka z ceramiki, Ceramiczna zastawa stołowa, Ce-
ramiczne ozdoby, Naczynia ceramiczne, Rzeźby ceramiczne, 
Tabliczki ceramiczne, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, Talerze.

(210) 539087 (220) 2022 01 25
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Flod
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 539089 (220) 2022 01 25
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
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(540) Bantor
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 539090 (220) 2022 01 25
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Selia
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 539092 (220) 2022 01 25
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Intervio
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 539093 (220) 2022 01 26
(731) BARTUŚ KAROLINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVEMYSHOES

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 09.09.05, 02.09.01, 
02.09.19

(510), (511) 25 Obuwie, Paski, Rękawiczki, 40 Wyrób produk-
tów na zamówienie, Usługi szewskie [produkcja na zamówie-
nie], Robótki ręczne [produkcja na zamówienie], Nadrukowy-
wanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież.

(210) 539094 (220) 2022 01 25
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Hercyd
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 539099 (220) 2022 01 25
(731) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) Galina S-Stop
(510), (511) 31 Ściółka dla zwierząt, Ściółka dla ptaków.

(210) 539365 (220) 2022 02 02
(731) SKRZYPCZYK KAROLINA KINGWAY EUROPE 

MACHINERY, Popów
(540) (znak słowny)
(540) Loncin
(510), (511) 7 Zestawy generatorów elektrycznych, Awaryj-
ne generatory prądu, Awaryjne generatory prądotwórcze, 
Aparatura do dostarczania energii [generatory], Alternatory 

[generatory prądu przemiennego], Alternatory elektryczne, 
Elektryczne generatory dieslowe, Generatory, Generatory prą-
du przemiennego [alternatory], Generatory prądu przemien-
nego, Generatory wysokiego napięcia, Instalacje elektryczne 
[generatory], Przenośne generatory prądu elektrycznego, Sil-
niki do wytwarzania energii elektrycznej, Zestawy generato-
rów prądu elektrycznego, Roboty do użytku przemysłowego, 
Prąd (Generatory -), Maszyny do wytwarzania prądu, Gene-
ratory prądu, Maszyny do przenoszenia materiałów, Maszyny 
do przenoszenia palet, Maszyny do załadunku i rozładunku, 
Silniki wyciągarek, Roboty transportowe, Generatory elek-
tryczności, Roboty do zastosowania w przemyśle, Prądnice, 
Pompy, kompresory i dmuchawy, Akumulatory hydrauliczne, 
Akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, Akumu-
latory hydropneumatyczne, Akumulatory próżniowe do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Alternatory do po-
jazdów lądowych, Alternatory elektryczne do pojazdów lądo-
wych, Alternatory elektryczne do pojazdów wodnych, Alter-
natory rozruszników, Części mechanizmów napędu [inne niż 
do pojazdów lądowych], Części do silników mechanicznych 
do pojazdów lądowych, Dieslowe przyrządy wtryskowe, Elek-
troniczne układy sterowania do silników, Elektryczne alterna-
tory do maszyn, Elektryczne mechanizmy napędowe do po-
jazdów wodnych, Elektryczne napędy do maszyn, Elektryczne 
napędy silnikowe na prąd zmienny, Elektryczne przetwornice 
jednotwornikowe, Elektryczne silniki napędowe do maszyn, 
Elektryczne silniki rozruchowe, Generatory elektryczne do po-
jazdów, Generatory gazów obojętnych [maszyny], Napęd sil-
nikowy [inny niż do pojazdów lądowych], Rozruszniki do na-
pędów i silników, Rozruszniki do silników, Silniki benzynowe 
nie do pojazdów lądowych, Silniki Diesla do maszyn, Silniki 
Diesla nie do pojazdów lądowych, Silniki do maszyn, Silniki 
do modeli pojazdów, Silniki do podnośników, Silniki do pojaz-
dów innych niż lądowe, Silniki do sprężarek, Silniki elektryczne 
do maszyn, Silniki elektryczne i części do nich, nie do pojaz-
dów lądowych, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki elektryczne, inne niż do pojazdów lądowych, Sil-
niki elektryczne z przekładnią zębatą, inne niż do pojazdów lą-
dowych, Silniki elektryczne [z wyjątkiem silników do pojazdów 
lądowych], Silniki hydrauliczne do koparek, Silniki na sprężone 
powietrze, Silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 
Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki prze-
kładniowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki spalinowe 
do maszyn, Silniki spalinowe do maszyn przemysłowych, Silni-
ki spalinowe wewnętrznego spalania do wytwarzania energii, 
12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria do pojazdów, 
Pojazdy elektryczne, Pojazdy przewożące ładunek, Pojazdy 
wyposażone w urządzenia do załadunku, Pojazdy napędzane 
elektrycznie, Pojazdy kołowe, Lądowe pojazdy i środki trans-
portu, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojaz-
dów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Maski silników 
do pojazdów, Silniki przekładniowe do pojazdów lądowych, 
Mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, 
Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Mechani-
zmy napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądo-
wych, Napędy elektryczne do pojazdów lądowych, Napędy 
silnikowe elektryczne do pojazdów lądowych, Pojazdy lądowe 
(Silniki do -), Silniki benzynowe do pojazdów lądowych, Silniki 
cieplne do pojazdów lądowych, Silniki Diesla do pojazdów lą-
dowych, Silniki Diesla z turbiną do pojazdów lądowych, Silniki 
do motocykli, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki elektrycz-
ne do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne do pojazdów 
dwukołowych, Silniki elektryczne z przekładnią zębatą do po-
jazdów lądowych, Silniki napędowe do pojazdów lądowych, 
Silniki spalinowe (do pojazdów lądowych), Silniki spalinowe 
wewnętrznego spalania do pojazdów lądowych.
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(210) 539386 (220) 2022 02 02
(731) RÓWNY MICHAŁ KONSTRUKCJE MASZYN, Kiełpiniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMUL

(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Maszyny 
rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wy-
dobywczego i górnictwa, Roboty przemysłowe, Urządzenia 
zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Roboty do użytku 
przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Ma-
szyny do wyrobu pierogów, 11 Instalacje do obróbki przemy-
słowej, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Sprzęt do gotowania, 
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności 
i napojów, Urządzenia do smażenia naleśników.

(210) 539505 (220) 2022 02 07
(731) DĄBROWSKI ADAM DABREST, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKEN SUSHI

(531) 29.01.13, 01.15.24, 03.09.15, 03.09.24, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.13, 26.01.15, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).

(210) 539514 (220) 2022 02 07
(731) ECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA ECON

(531) 27.05.01, 26.03.23, 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 39 Gromadzenie odpadów, Składowanie odpa-
dów, Transport odpadów, Usuwanie odpadów, Zbiór odpa-
dów, Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych i pocho-
dzących z gospodarstw domowych, Wywóz śmieci [jedynie 
zabieranie śmieci], Zbieranie śmieci, Transport i przechowy-
wanie odpadów, 40 Doradztwo związane z recyklingiem 
odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem od-
padów i śmieci, Niszczenie odpadów, Obróbka materiałów 
odpadowych, Obróbka materiałów uzyskanych z odpadów 
[odzyskiwanie surowców wtórnych], Obróbka [przetwarza-
nie] odpadów, Przetwarzanie odpadów, Recykling odpadów 
i śmieci, Recykling odpadków i odpadów, Spalanie i niszcze-
nie odpadów, Udzielanie informacji związanych z recyklin-
giem odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Usuwanie 

odpadów [obróbka odpadów], Obróbka odpadów, Nisz-
czenie śmieci, Obróbka chemikaliów [recykling], Obróbka 
i recykling opakowań, Obróbka [recykling] odpadów, Recy-
kling, Recykling butelek PET, Recykling metali, Recykling mi-
nerałów, Recykling papieru, Recykling tworzyw sztucznych, 
Recykling złomu, Sortowanie odpadów i materiałów nada-
jących się do recyklingu, Usługi z zakresu zarządzania odpa-
dami [recykling], Usługi recyklingowe, Obróbka materiałów 
odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środo-
wiska naturalnego, Recykling i uzdatnianie odpadów, Sorto-
wanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu 
[przetwarzanie], Spalanie śmieci i odpadów, Recykling che-
mikaliów, 41 Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury 
i środowiskiem, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
zagadnień środowiskowych, Usługi edukacyjne związane 
z ochroną środowiska, Usługi edukacyjne dotyczące ochro-
ny środowiska, Świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ekologią.

(210) 539518 (220) 2022 02 07
(731) ECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Econ
(510), (511) 39 Usuwanie odpadów, Transport odpadów, 
Transport i przechowywanie odpadów, Wywóz odpadów 
[transport], Zbiór odpadów, Gromadzenie odpadów, Składo-
wanie odpadów, Wywóz śmieci [jedynie zabieranie śmieci], 
Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących 
z gospodarstw domowych, 40 Przetwarzanie odpadów, 
Niszczenie odpadów, Obróbka odpadów, Usuwanie odpa-
dów [obróbka odpadów], Recykling odpadków i odpadów, 
Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Ob-
róbka i recykling opakowań, Recykling butelek PET, Recy-
kling chemikaliów, Recykling metali, Recykling minerałów, 
Recykling papieru, Recykling odpadów i śmieci, Recykling 
tworzyw sztucznych, Recykling złomu, Sortowanie odpa-
dów i materiałów nadających się do recyklingu, Udzielanie 
informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem 
odpadów i śmieci, Usługi recyklingowe, Usługi z zakresu 
zarządzania odpadami [recykling], Recykling, Obróbka [recy-
kling] odpadów, Obróbka chemikaliów [recykling], Recykling 
i uzdatnianie odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Doradztwo 
związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Niszczenie śmie-
ci, Spalanie śmieci i odpadów, Obróbka materiałów odpa-
dowych, Obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [od-
zyskiwanie surowców wtórnych], Obróbka [przetwarzanie] 
odpadów, Spalanie i niszczenie odpadów, Obróbka mate-
riałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego, 41 Edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, Usługi edukacyjne dla do-
rosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, Usługi edu-
kacyjne związane z ochroną środowiska, Usługi edukacyjne 
dotyczące ochrony środowiska, Świadczenie usług edukacyj-
nych związanych z ekologią.

(210) 539519 (220) 2022 02 07
(731) ECON TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wojkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECON TRADER



112 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT07/2022

(531) 26.03.23, 27.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Gromadzenie odpadów, Składowanie od-
padów, Transport odpadów, Usuwanie odpadów, Zbiór 
odpadów, Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych 
i pochodzących z gospodarstw domowych, Wywóz śmie-
ci [jedynie zabieranie śmieci], Zbieranie śmieci, Transport 
i przechowywanie odpadów, 40 Doradztwo związane z re-
cyklingiem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z nisz-
czeniem odpadów i śmieci, Niszczenie odpadów, Obróbka 
materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surow-
ców wtórnych], Obróbka niebezpiecznych odpadów, Ob-
róbka [przetwarzanie] odpadów, Obróbka [recykling] od-
padów, Przetwarzanie odpadów, Recykling odpadów, Re-
cykling odpadów i śmieci, Spalanie śmieci i odpadów, Ob-
róbka odpadów, Usuwanie odpadów [obróbka odpadów], 
Obróbka i recykling opakowań, Recykling, Recykling bute-
lek PET, Recykling chemikaliów, Recykling metali, Recykling 
minerałów, Recykling papieru, Recykling złomu, Recykling 

tworzyw sztucznych, Udzielanie informacji związanych 
z recyklingiem odpadów, Sortowanie odpadów i materia-
łów nadających się do recyklingu, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów 
i śmieci, Usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], 
Usługi recyklingowe, Sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Recykling 
odpadków i odpadów, Spalanie i niszczenie odpadów, 
Recykling i uzdatnianie odpadów, Obróbka chemikaliów 
[recykling], Niszczenie śmieci, Obróbka materiałów odpa-
dowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego, 41 Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
zagadnień środowiskowych, Edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, Usługi edukacyjne do-
tyczące ochrony środowiska, Usługi edukacyjne związane 
z ochroną środowiska, Świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z ekologią.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 533094, 535020, 538801, 539087, 539089, 539090, 539092, 539094

2 538856

3 533287, 534364, 534366, 536783, 536905, 537379, 537400, 537409, 537612, 537717, 537803, 537821, 538765, 
538814, 538816, 538878, 538930

4 534358, 534359, 538760, 538875

5 523144, 523426, 533409, 534364, 534366, 535020, 536713, 536783, 536883, 537014, 537016, 537409, 537689, 
537717, 537803, 537821, 538053, 538234, 538347, 538422, 538545, 538549, 538552, 538758, 538814, 538849, 
538930, 539067, 539087, 539089, 539090, 539092, 539094

6 535019, 535537, 535538, 535541, 535565, 535569, 536987, 536988, 537637, 537640, 537641, 537670, 538063, 
538235, 538236, 538238, 538859

7 534423, 535020, 537379, 537400, 537928, 538850, 539365, 539386

8 534361, 534423, 535020

9 524677, 529602, 533344, 533346, 534364, 534423, 534662, 535071, 537368, 537392, 537545, 537599, 537638, 
537928, 538029, 538239, 538378, 538379, 538446, 538596, 538663, 538687, 538758, 538797, 538880, 538881, 
538909, 538929, 539045

10 534876, 535537, 535538, 535541, 535565, 535569, 536783, 537594, 538049, 538396

11 534423, 535020, 536853, 537724, 538880, 538881, 539386

12 535020, 535421, 535710, 539365

14 531280, 531281, 534364, 534366, 534662, 538243, 538758, 539076

16 524677, 529602, 534364, 534366, 536297, 536392, 536783, 537412, 537413, 537449, 537553, 537559, 537882, 
537938, 538029, 538239, 538265, 538285, 538379, 538797, 538856, 538954

17 526053, 535020, 538853, 539043

18 534364, 534366, 538285, 538286, 538376, 538601, 538758, 538765, 538856

19 533771, 535019, 535020, 536889, 537511, 537514, 537670, 538142, 538214

20 534364, 534366, 538243, 538265

21 535537, 535538, 535541, 535565, 535569, 537559, 538243, 539076

24 534364, 534366, 535020, 538285, 538286, 538349, 538765

25 517901, 531280, 531281, 531855, 533426, 534364, 534366, 536392, 536696, 537594, 537676, 537677, 537736, 
537737, 538285, 538286, 538349, 538378, 538401, 538596, 538601, 538756, 538758, 538765, 538814, 538841, 
538868, 538933, 538934, 539052, 539093

28 534364, 538285, 538596, 538758, 538856

29 523144, 523426, 524283, 533307, 535967, 536986, 537050, 537130, 537137, 537145, 537484, 537718, 537867, 
537975, 538422, 538838

30 523144, 523426, 530574, 531357, 533307, 533755, 534364, 535020, 535967, 537410, 537427, 537428, 537548, 
537696, 537702, 537867, 538353, 538422, 538498, 538703, 538838, 538889

31 523426, 534660, 535020, 537484, 538422, 538668, 539040, 539067, 539099

32 523144, 534364, 537051, 537484, 538378, 538708, 538758, 539046

34 537558, 538878
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35 523426, 524677, 526248, 529602, 530574, 531280, 531281, 531855, 534358, 534359, 534364, 534366, 534662, 
534757, 535019, 535020, 535421, 535537, 535538, 535541, 535565, 535569, 535893, 535894, 535895, 535896, 
536297, 536358, 536392, 536527, 536783, 537209, 537302, 537449, 537455, 537484, 537511, 537514, 537545, 
537553, 537594, 537612, 537637, 537638, 537640, 537641, 537670, 537717, 537724, 537736, 537737, 537798, 
537844, 537907, 537910, 537911, 537912, 538005, 538006, 538007, 538028, 538029, 538041, 538053, 538064, 
538069, 538235, 538236, 538238, 538257, 538259, 538261, 538264, 538265, 538285, 538286, 538290, 538374, 
538380, 538429, 538596, 538758, 538797, 538801, 538827, 538837, 538877, 538880, 538881, 538891, 538929, 
538954, 539026, 539040

36 526248, 529602, 534364, 535020, 535893, 535894, 535895, 535896, 537377, 537412, 537413, 537511, 537514, 
537844, 538005, 538006, 538007, 538028, 538029, 538111, 538659, 538797, 538807, 538880, 538881, 538929

37 510359, 529602, 534364, 535020, 535421, 535537, 535538, 535541, 535565, 535569, 536889, 537379, 537400, 
537511, 537514, 537582, 537670, 537844, 537928, 538037, 538063, 538064, 538235, 538401, 538782, 538880, 
538881, 538891, 539026

38 524677, 529602, 534364, 535893, 535894, 535895, 535896, 537392, 537412, 537413, 537449, 537545, 537844, 
538235, 538290, 538596, 538797

39 524677, 526248, 529602, 534358, 534359, 535020, 535421, 535537, 535538, 535541, 535565, 535569, 536783, 
536889, 537449, 537637, 537640, 537641, 537844, 537870, 538005, 538006, 538007, 538041, 538063, 538658, 
538880, 538881, 538909, 539026, 539514, 539518, 539519

40 523144, 534358, 534359, 535537, 535538, 535541, 535565, 535569, 536357, 537637, 537640, 537641, 538475, 
539093, 539514, 539518, 539519

41 524677, 529602, 533311, 534364, 535020, 536392, 536600, 537009, 537302, 537368, 537392, 537449, 537455, 
537545, 537685, 537694, 537720, 537798, 537907, 537910, 537911, 537912, 538029, 538069, 538218, 538239, 
538257, 538259, 538261, 538262, 538264, 538290, 538379, 538380, 538401, 538429, 538507, 538510, 538596, 
538687, 538713, 538758, 538797, 538799, 538817, 538818, 538826, 538827, 538837, 539514, 539518, 539519

42 510359, 517901, 524677, 529602, 534364, 535020, 535071, 535537, 535538, 535541, 535565, 535569, 536776, 
536783, 536889, 537392, 537545, 537638, 537717, 537782, 537844, 537928, 538029, 538063, 538064, 538111, 
538265, 538375, 538531, 538596, 538634, 538635, 538797, 538837, 538880, 538881, 538909, 538925, 539069

43 523144, 531855, 533069, 533077, 533307, 533755, 534757, 537143, 537148, 537484, 537634, 537798, 538218, 
538246, 538354, 538806, 538838, 538945, 539505

44 523144, 529602, 533311, 534361, 534364, 535020, 536889, 537104, 537105, 537209, 537631, 537792, 537798, 
537803, 537821, 537842, 537907, 537910, 537911, 537912, 538005, 538006, 538007, 538669, 538713, 538765, 
538782, 538877, 538923, 538931, 538954

45 524677, 529602, 537798, 538684, 538713, 538797, 538818, 538837
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

14 X 1773 KOMISJA EDUKACJI  
NARODOWEJ RP 536392

1992 betex napój gazowany  
KWAS KRESOWY 537051

3 MAX CARE 538234

a analizy online 538029

AGRITO SKUP I SPRZEDAŻ ZBÓŻ 535020

AgriWrap 526053

AKADEMIA EEG Neurofeedback 538262

AL DENTE PASTA & PROSECCO BAR 533077

Alder Partner 538807

ALFA 538028

Allium Pharma 523426

ALLmag 538545

ALOHA 537631

ALPACODE 538375

Alpha ESS 533344

alugrip 538235

AM Męski Świat BARBER 537842

AMBERMODA 538841

apaczka pro 526248

ARRE design 537582

ART JOY 538856

ARTERIA Contact Center 535896

ARTERIA Grupa Kapitałowa 535895

ARTERIA Wsparcie Sprzedaży 535894

ARTERIA 535893

ATMOS VENTURES 538929

ayla when you care 538668

BactiStreps 536713

BAFACAM 537689

Bantor 539089

Barbers hub 538954

BEBOKI 536986

Belleco 538396

BERGLINE 537302

BERKANO EXPO 538265

BEZCELLULITU.pl 537792

BIGSITIN 536883

BioGliko 538347

BIOTMEN 537016

BIOTYMEN 537014

BIZYOU 538069

BOOGIEBOY. 538374

BOSKA THANK GOD WE HAVE PIZZA WŁOSKA 533069

BOSS 538663

BOŚ BANK EKO Mobilni 537412

BOŚ BANK EKO+ dla firm 537413

BRATEK 537559

Bratex Smart Lock 535019

BREAK & WASH 537400

BRILLO 536853

BRODUCTS 538814

butik cyrkularny 537736

butik cyrkularny 537737

CA CRÉDIT AGRICOLE CAREFLEET 537844

CARINO 534423

CHEETOS TWISTED 538889

Cirrus 537409

CONTACT-MED 538669

CoolTRONIC.pl 538925

Cosmic Dreams 538596

CurcuVITA 538549

Cztery Pory Miłowania 538379

Dakro E-MOBILITY 535421

DAMBERT SPÓŁKA Z.O.O. 538658

decodent 533311

DEMENCJA 360° 538817

Dentosept FAST PhytoPharm 30 ml spray  
ulga dla podrażnionych dziąseł regeneracja  
błony śluzowej 536905

Devil Design 539043

doggo doggo 538376

Donut & Ah Meow 534757

dr Skin CLINIC 537821

DR SKIN 537803

DROGOMOST 536889

DUCH HUSZCZY 538806

DWORSKIE SZLACHETNY LAGER CHMIELE:  
MAGNUM. SYBILLA. HALLERTAUER  
TRADITION WARZONE TRADYCYJNIE  
OTWARTĄ METODĄ FERMENTACJI 538708

Easy COOL TOOLS 538049

ECON TRADER 539519

Econ 539518

eFAB 537599

EKO ENERGIA 535537

EKO-AZBEST 535569

EKOPAK 535565

Ekowiedza 537782

ELIKO 537724
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ELKA Stal i metale kolorowe 537641

ELKA 537637

ELKA 537640

EN DO 538353

Endopolki 538877

English Club KLUB JĘZYKOWY 538261

English Club Klub Językowy 538264

English Club 538257

English Club 538259

EP500 533094

eurometrex 538635

EXPERT MEBLE meble na wymiar 538475

FajansoweLove 539076

FermLab 539069

FIZJOMED PROFESJONALNA REHABILITACJA 537104

FIZJOMED 537105

FLIS HAPPY Fit NO SUGAR ADDED COCOA  
Wafers with cocoa cream 537427

FLIS HAPPY Fit NO SUGAR ADDED VANILLA  
Wafers with vanilla cream 537428

FLIS HAPPY Fit 537410

Flod 539087

FLOW DOG 535071

FRIENDS 538285

FURIC 536600

Galina S-Stop 539099

GATOR SERVICE 538037

GATOR USAuta 538041

GEDEONHOUSE 538931

GEN-i-już 537694

GENZI 534364

Gerex 538891

GOOD DAYS 533426

GPSH 538909

GROSZEK DIAMENT 534358

GRUPA ECON 539514

GULANDZIE 533755

Health Botanics 538930

Hercyd 539094

HFO 538758

HiFOOD 537867

HISTORIA POD OSTRYM KĄTEM 538429

HORTISTIM 538801

HYDRODERM 534361

HYPERLAB SOLUTIONS 538634

iCD auto 539026

IMI SAFE INDUSTRIAL SOLUTIONS 537928

incometoys 537638

Infranetes 537392

Intervio 539092

KANAPKA ZAŁOGI 537702

KAWA KTÓRA POMAGA 538703

KINDLY 538286

KLINY ENGLISH Courses 1992 538687

KNC KAEN CANDLE 538760

KOM-EKO 535541

KOŃSKIE CERAMIKA 533771

KOtVA 536358

KPU 538552

KRAKEN SUSHI 539505

KULTUR 538934

LABPOINT 536776

Lady Teapot 537548

LANESTA 539052

LGO 536783

LKPN 523144

Loncin 539365

LOUVE WITH LOVE 531855

LOVEMYSHOES 539093

LUBELSKA AGENCJA OCHRONY  
ŚRODOWISKA 535538

MATEMATYKA GRYZIE 538239

MEDISPAW 538859

Merczero 538510

MGP GARAGE RENT 537870

Miasto Kobiet 537545

Millennium bank Inspirowany Tobą 538797

Mini Szama 535967

molto ITALIAN FOOD & WINE 538218

Montessori Senior 537798

moon SYSTEM 536357

MV VERMARI 538601

na Bogato! CODZIENNIE SWIEŻE PYSZNE  
JEDZENIE 537143

NATURALNIE Z MANUFAKTURY 537612

NETDOOR BY LEON 537670

NEW-LIFE 538756

nimm2 Słoneczny Sad 531357

NOWE WICZLINO 538782

Nucleozin 533409

Nusene 538765

OATBE 538498

ODZIEŻOWE POLE 517901

oio 538446

OMNI OFFICE 537377

OPTYKA PREMIUM 537209

ORZECH DIAMENT 534359

otd Oto Twój Dom 538531

P PIKOTEKA 536297

PAL HAJS TV $ BAWIĄC UCZY - UCZĄC BAWI 538378

PASSAGE COSMETICS LABORATORY 537717

Penta Hospitals 538007
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PentaHospitals 538005

pHENOMEN 539046

pictorama posters 537938

pictoteka posters 537882

PILATEN 538816

PIZZA NEAPOLITANA la mia FABBRICA 533307

PJJ 538507

PLANT BASED not only for vegans 530574

POCKIT 538838

PODHALE NA SPORTOWO 538401

Polenergia Fotowoltaika 538880

Polenergia Pompy ciepła 538881

Polska Chata Kaszubski sklep spożywczy 537484

POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI  
MORSKIEJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 538799

POZA CZASEM 538945

POZYTYWNE MIEJSCE 538713

preactiv-D 534660

PROSOJA 539067

PROTECT 536987

PRZEDSZKOLE SZKRABKI Fundacja  
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 537720

PRZYSTAŃ APARTAMENTY 537148

PRZYSTAŃ RYBACKA CHŁOPY 537137

PRZYSTAŃ RYBACKA CHŁOPY 537145

PRZYSTAŃ RYBACKA UNIEŚCIE 537130

Puls Biznesu EF ETYCZNA FIRMA  537449

Pure Aligner 534876

QL QUALITATS LAGER 538850

RACE ARENA CENTRUM SYMULATORÓW  
JAZDY 537368

RAPEE 538878

Regeneris 537594

RILAPROST 538849

Scudetto 537676

Scudetto 537677

Selia 539090

sensemedconcept.com 537911

sensemedconcept.com.pl 537910

sensemedconcept.eu 537912

sensemedconcept.pl 537907

SENTO 537511

SENTO 537514

Siekieradka 538422

SILPORYT 538214

SILVERS 538290

SIMUL 539386

SMAK ROŚNIE Z go VEGE 537553

SME Banking Club 537455

Smileligner 538923

SMW 538238

SMW500 538236

SOKOLIKI 537718

SOKOŁÓW LUKSUSOWE KABANOSY  
Z DROBIEM NA 100g PRODUKTU  
154g MIĘSA BEZ barwników fosforanów  
PRODUKT BEZGLUTENOWY ŹRÓDŁO BIAŁKA 524283

SOKOŁÓW MINI SNACKI PLEŚNIOWE  
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI  
100 g produktu wyworzono z 175 g mięsa  
BEZ DODATKU: sztucznych barwników  
fosforanów glutaminianu sodu 537975

SOLREN 538349

SOLUNA 533346

STARTLIFE 538659

STESAR 510359

STYROTECH 538853

SUN ENERGY GROUP 539045

Super Pewniak 538064

SWIPE 538684

SWISS 2CARE 538053

SYDORIA 531281

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Samuela Bogumiła Lindego Fundacja  
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 537685

SZKÓŁKA BYCZKOWSCY 539040

ślady natury 538243

TAURONIT 538142

TG Kontenery 538063

THAI VEGE GLUTEN FREE 538354

toolls 538380

TRIS 536988

TYXON 538875

UNIQUE Taste RESTAURANT 538246

Vector SMART 534662

VENSOR 538933

VIETLABB 537634

VINDII 538868

VISCOMATIC 537050

WADOWICE skawa Wafelki Arabeska  
słodko-chrupiące kakaowo-kawowe  
cocoa-coffee wafers 537696

WASTBAG 535710

Well s 537558

Wędrowisko 538818

WINDYKATOROWNIA MASZYNA  
DO WINDYKACJI 538111

Wojciech Góra Consulting for Health 538837

WRS 534366

XOXO 538826

Yoniversal Care 533287

zamow.online 536527

Zimne RZECZY 538827



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.

1117700 Önyildiz ÇAMASIRLARI TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET LTD.STI. (2021 12 24)
CFE: 01.01.01, 26.04.18, 27.05.10, 29.01.12 25

1247517 TOOLSWORLD (2021 11 22)
CFE: 27.05.11, 29.01.12 35,

1463892 CHOSCH (2021 12 10)
CFE: 05.03.14, 27.05.07 16

1633746 2021 12 22)
CFE: 25.07.01, 26.01.01, 29.01.13 30

1640155 NUBLIK (2021 10 05, 2021 10 04)
CFE: 27.05.01 18, 25

1640168 ENERGY BOX (2021 12 17) 5
1640176 MR. MILAN  

2021 06 08, 2021 06 07)
29, 30, 32

1640217 2021 11 30)
CFE: 26.13.25 37

1640269 J.S.S.C. (2021 11 05)
CFE: 26.03.24, 26.11.01 29

1640283 SWC Wälzlagerfabrikation (2021 08 07)
CFE: 27.05.01 6, 7

1640306 CRAFTER (2021 09 09, 2021 08 02)
CFE: 15.07.02, 27.03.15, 
27.05.01, 29.01.12

35, 37, 40, 42

1640308 intellias (2021 10 22)
CFE: 27.05.01 35, 42

1640318 PULSE BOX (2021 12 17) 5
1640319 MEN’S BOX (2021 12 17) 5
1640320 MAMA BOX (2021 12 17) 5
1640321 IQBOX (2021 12 17) 5
1640322 VISION BOX (2021 12 17) 5
1640329 LIGHTREND (2021 11 23)

CFE: 26.11.01, 27.05.01 9

1640388 DIAGRAMS TECHNOLOGIES  
(2021 12 03)

9, 42

1640503 TROMILIN (2021 08 11, 2021 05 07) 3, 5
1640504 LULLOMIN (2021 08 11, 2021 05 07) 3, 5
1640505 CLINSOLUTE (2021 08 19, 2021 05 12) 3, 5
1640515 ZOJIRUSHI (2021 10 25, 2021 10 12)

CFE: 03.02.01, 26.11.01, 27.05.01 21,
1640524 Saint Mignar (2021 10 25) 18, 25, 26
1640579 ERISOLUTE (2021 08 11, 2021 05 07) 3, 5
1640626 n (2021 12 02)

CFE: 02.09.01, 08.01.10, 27.05.21, 29.01.12 30
1640697 ESTHEMAX (2021 03 15) 3
1640734 FAST ENERGY CHARGE ON THE GO  

(2021 09 06, 2021 06 14)
CFE: 02.09.14, 15.09.02, 25.03.01, 
26.11.21, 27.05.01

9, 35, 42

1640805 nuevo (2021 07 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 31

1640829 D&E SUNSHINE (2021 10 09)
CFE: 27.05.01 7, 11, 12

1640940 Motoria (2021 08 16) 7, 11, 21, 35
1641008 BRAGONIT (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641009 ITOGAR (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641011 TELLEKOMB (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641012 VYRELVA (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641013 YRAGEO (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1641016 budu (2021 11 09)

CFE: 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13 35, 36, 
42, 44

1641017 BUDU (2021 11 09) 35, 36, 42, 44
1641051 mosu (2021 10 04)

CFE: 27.05.01 21



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

3  1640503, 1640504, 1640505, 1640579, 1640697 

5  1640168, 1640318, 1640319, 1640320, 1640321, 1640322, 1640503,
 1640504, 1640505, 1640579, 1641008, 1641009, 1641011, 1641012,
 1641013 

6  1640283 

7  1640283, 1640829, 1640940 

9  1640329, 1640388, 1640734 

11  1640829, 1640940 

12  1640829 

16  1463892 

18  1640155, 1640524 

21  1640515, 1640940, 1641051 

25  1117700, 1640155, 1640524 

26  1640524 

29  1640176, 1640269 

30  1633746, 1640176, 1640626 

31  1640805 

32  1640176 

35  1247517, 1640306, 1640308, 1640734, 1640940, 1641016, 1641017 

36  1641016, 1641017 

37  1640217, 1640306 

40  1640306 

42  1640306, 1640308, 1640388, 1640734, 1641016, 1641017 

44  1641016, 1641017



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.

532262 DEFACTO PERAKENDE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI
2021 11 23 25

526429 BISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 01 18 4, 35

533700 BITONDO CRISTIAN
2022 01 24 30, 43

514163 EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
2022 01 25 43

524036 GILMAR S.P.A.
2022 01 26 25

532887 GILMAR S.P.A.
2022 01 26 18, 21, 25

532888 GILMAR S.P.A.
2022 01 26 18, 21, 25

521862 HIDROMEK HIDROLIK VE MEKANIK MAKINA 
IMALAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
2022 01 25 7

534056 Studio Peyo S.A.
2022 01 25 24

534224 Healy International AG
2022 01 25 3, 5

534922 PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 01 18 35

534024 SFD  SPÓŁKA AKCYJNA
2022 01 25 5, 29, 30, 32, 35

530746 JUST GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 01 24 41



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

41/2021

128

1614996

1614996     ČERVA (2021 03 09)
                     CFE: 27.05.01                              9, 10, 21, 25

Informacja ta  
nie powinna zostać 

opublikowana

129 9, 10, 21, 25                                                   (wykaz klasowy)

4/2022

116

1638257

1638257     JOSI CAT (2020 09 03, 2020 09 03)
                     CFE: 03.01.06, 27.05.01                           5, 31

117 5, 31                                                               (wykaz klasowy)
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