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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 21 marca 2022 r. Nr ZT12

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) 470273 (220) 2017 04 10
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ BADAŃ 

TECHNICZNYCH I ATESTACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEST Q

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.07.01
(510), (511) 42 badania techniczne, badania i sprawdzanie 
wyrobów, komponentów i materiałów, w tym maszyn i fa-
bryk, kontrole techniczne produkcji, techniczne kontrole fa-
bryk, nadawanie certyfikatów jakości.

(210) 498639 (220) 2019 04 11
(731) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TWIERDZA KRAKÓW
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane 
materiały metalowe, przenośne budynki metalowe, mate-
riały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody 
nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wy-
roby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury 
i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 9 urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygna-
lizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą-
czania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji 
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania 
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne no-
śniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne 
nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uru-
chamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, ma-
szyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, 
programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 
14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamie-
nie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronome-
tryczne, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub 
domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszy-
ny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materia-
ły z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, 
matryce do druku ręcznego, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby 
z tych materiałów mianowicie: torby, torebki, plecaki, sakiew-
ki, smycze, portmonetki, teczki, pudełka, etui, paski, skóry 
zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki 
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby 
rymarskie, 20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone 
lub półprzetworzone kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub 

macica perłowa, muszle, sepiolit, bursztyn, 21 przybory oraz 
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebie-
nie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały 
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) 
stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wy-
jątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne, 22 liny i sznury, sieci, namioty, 
markizy, brezenty, żagle, worki, materiały na obicia i do wy-
pełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nie-
przetworzone tekstylne materiały włókiennicze, 24 tekstylia 
i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki i hafty, wstążki i sploty, 
guziki, haftki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 28 gry i zabaw-
ki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, 34 tytoń, przybory dla pa-
laczy, zapałki.

(210) 509771 (220) 2020 02 03
(731) REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smrek Serecek ręcznie wyrobiony

(531) 02.03.04, 06.07.25, 07.01.09, 27.05.01, 25.01.15, 26.01.03, 
26.01.14, 26.01.16, 29.01.15

(510), (511) 29 masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser 
miękki, ser owczy, ser twardy.

(210) 517920 (220) 2020 09 07
(731) AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowny)
(540) DESTYLARNIA
(510), (511) 35  usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: na-
pojów bezalkoholowych, żywności, administrowanie działal-
nością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi 
w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, zarządza-
nie biznesowe dla sklepów, administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu.



Nr  ZT12/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

(210) 526265 (220) 2021 03 18
(731) W.EG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W.EG. POLSKA MEMBER OF THE WURTH GROUP

(531) 26.13.25, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 11 Lampy elektryczne, latarnie oświetleniowe, 
oprawy do lamp elektrycznych, żarówki oświetleniowe, żar-
niki do lamp elektrycznych, wężownice, wentylatory, urzą-
dzenia klimatyzacyjne, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 
urządzenia i materiały elektryczne tj. agregaty klimatyza-
cyjne, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, 
instalacje i urządzenia wentylacyjne, kaloryfery elektryczne, 
kotły grzewcze, podgrzewacze powietrza, pompy ciepła, 
rury oświetleniowe, światła sufitowe, termiczne kolektory 
słoneczne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, 35 Usługi handlu hurtowego 
i detalicznego produktami i materiałami elektrotechniczny-
mi, 39 Dostawa towarów, magazynowanie, usługi logistycz-
ne, pakowanie towarów, logistyka transportu, składowanie 
towarów, spedycja, usługi rozładunku towarów.

(210) 528079 (220) 2021 04 22
(731) HYDROFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królowie Sedesów

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.08
(510), (511) 3 Płyny oczyszczające, Płyny do szorowania, 
Płyny do mycia, Środki toaletowe, Środki zapachowe do po-
mieszczeń, Żele do mycia toalet, Mieszaniny do czyszczenia 
ubikacji, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Ściereczki 
nasączane detergentami, do czyszczenia, Preparaty czysz-
czące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, aerozole czysz-
czące, 11 Akcesoria łazienkowe, Akcesoria rozpylające [części 
Instalacji sanitarnych], Instalacje sanitarne, Zespoły sanitarne, 
Pisuary [armatura sanitarna], sanitarne wyposażenie wodo-
ciągowe, Instalacje sanitarne przenośne, Sanitarna (instalacje 
i aparatura-), Osprzęt do celów sanitarnych, Instalacje do ce-
lów sanitarnych, Urządzenia do celów sanitarnych, Kurki 
do instalacji sanitarnych, Sanitarna armatura spustowa do bi-
detów, Wyroby sanitarne wykonane z porcelany, Wyroby 
sanitarne wykonane z kamienia, Nakładki sanitarne na deski 
sedesowe, Wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, Instalacje 
łazienkowe do celów sanitarnych, Rury ściekowe do insta-
lacji sanitarnych, Zawory jako części instalacji sanitarnych, 
Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Rury będące 
częściami instalacji sanitarnych, Klapy desek sedesowych 
[części instalacji sanitarnych], Rączki do spłuczek [elementy 
instalacji sanitarnych], Zawory [kurki] jako części instalacji 
sanitarnych, Zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, 
Urządzenia do dostarczania wody do celów sanitarnych, 
Kurki do wody będące częściami instalacji sanitarnych, Że-
liwne części do rur [części instalacji sanitarnych], Metalowe 
węże elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], Insta-
lacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanaliza-
cyjna, Przenośne pisuary do imprez na świeżym powietrzu 
[instalacje sanitarne], Kolanka z tworzyw sztucznych do rur 
[części instalacji sanitarnych], Osprzęt do wyłapywania i usu-

wania odpadów do wyrobów sanitarnych, Zawory do kon-
troli poziomu [cieczy] jako części do instalacji sanitarnych, 
Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, Urządzenia do suszenia rąk wyposażone 
w dmuchawy, Dozowniki środków dezynfekujących do łazie-
nek, Elektryczne dozowniki dezodorantów do pomieszczeń, 
Dozowniki środków odkażających w toaletach, Elektryczne 
dozowniki odświeżaczy powietrza, Miski klozetowe, Miski 
klozetowe dla dzieci, Miski i deski klozetowe sprzedawane 
w zestawie, Muszle klozetowe z natryskiem, Pisuary, Spłucz-
ki do pisuarów, Urządzenia do dezynfekcji pisuarów, Pisuary 
stanowiące części instalacji sanitarnych, Automatyczne insta-
lacje spłukujące do pisuarów, i Pisuary przenośne na imprezy 
na świeżym powietrzu, Spłuczki ustępowe, Zbiorniki do płu-
czek ustępowych, Deski sedesowe z automatycznym wy-
miennikiem podkładek higienicznych, Nakładki na deskę se-
desową dla dzieci, Sedesy z czyszczącym strumieniem wody, 
Uchwyty do sedesu, Deski sedesowe, Urządzenia sterylizu-
jące, Instalacje do sterylizacji, Aparaty do sterylizacji, Toalety 
z funkcją sterylizacji, Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji 
i odkażania, Wyposażenie łazienek, , 19 Przewody niemeta-
lowe do wypływu wody, Niemetalowe przewody do dystry-
bucji wody, Rury odpływowe, Rury kamionkowe, Rury cera-
miczne, Rury (spustowe -) niemetalowe, Rury sztywne, nie-
metalowe, Rury wodociągowe niemetalowe, Niemetalowe 
rury spustowe, Rury ściekowe (niemetalowe), Rury z zaprawy 
cementowej, Rury wodociągowe (nie z metalu), Rury sztyw-
ne niemetalowe stosowane w budownictwie, Rury sztywne 
i zawory do nich, niemetalowe, Rury z tworzyw sztucznych 
do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, Zawo-
ry wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 
Rury ceramiczne i cementowe.

(210) 532174 (220) 2021 07 29
(731) GRYNIEWICZ DAWID, Kowale
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA MOJEGO TATY

(531) 02.01.11, 02.01.23, 08.05.10, 08.07.17, 27.05.01
(510), (511) 29 Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, 
Surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu 
(coleslaw), Rosół [zupa], Chowder (zupa rybna), Przetworzo-
ne buraki, Ryba ugotowana i suszona, Ryba z frytkami, Go-
towana fasola, Galareta, Gulasze, Gulasz wołowy, Gotowy 
gulasz z curry, Klopsiki drobiowe, Zupy z makaronem, Gala-
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Kotlety 
wieprzowe, Kotlety sojowe, Kotlety rybne, Gotowe dania 
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowa-
nych jajek i bulionu (oden), Krokiety, Krokiety rybne, Krokiety 
z kurczaka, Filety z piersi kurczaka, Gotowe posiłki zawiera-
jące [głównie] kurczaka, Hamburgery z kurczaka, Kawałki 
kurczaka do kanapek, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak 
smażony, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w pa-
nierce], Pieczony kurczak, Pulpety z kurczaka, Pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, 
Pasztet z kurczaka, Placki smażone, Placki ziemniaczane, Ro-
sół [zupa], Koncentraty rosołowe, Rosół na bazie kości wo-
łowych [seolleongtang], Sałatka Cezar, Sałatka z kurczaka, 
Sałatka ziemniaczana, Schab wieprzowy, Filety z wędzone-
go śledzia, Wieprzowina, Wieprzowina pieczona, Szarpana 
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wieprzowina, Wieprzowina konserwowa, Dżem z żurawiny, 
Kompot żurawinowy, 30 Makarony, Makaron ryżowy, Zawija-
na kanapka typu wrap, Suche i świeże makarony, kluski i pie-
rogi, Lasagne, Przekąski na bazie tortilli, Naleśniki, Placki z kur-
czakiem, Dania na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Sałatka z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki, Sałatka 
ryżowa, Sos do spaghetti, Spaghetti, Spaghetti i klopsy.

(210) 532175 (220) 2021 07 29
(731) GRYNIEWICZ DAWID, Kowale
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA MOJEGO TATY

(531) 02.01.11, 02.01.23, 08.05.10, 08.07.17, 27.05.01
(510), (511) 29 Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, 
Surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu 
(coleslaw), Rosół [zupa], Chowder (zupa rybna), Przetworzo-
ne buraki, Ryba ugotowana i suszona, Ryba z frytkami, Go-
towana fasola, Galareta, Gulasze, Gulasz wołowy, Gotowy 
gulasz z curry, Klopsiki drobiowe, Zupy z makaronem, Gala-
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Kotlety 
wieprzowe, Kotlety sojowe, Kotlety rybne, Gotowe dania 
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowa-
nych jajek i bulionu (oden), Krokiety, Krokiety rybne, Krokiety 
z kurczaka, Filety z piersi kurczaka, Gotowe posiłki zawiera-
jące [głównie] kurczaka, Hamburgery z kurczaka, Kawałki 
kurczaka do kanapek, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak 
smażony, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w pa-
nierce], Pieczony kurczak, Pulpety z kurczaka, Pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, 
Pasztet z kurczaka, Placki smażone, Placki ziemniaczane, Ro-
sół [zupa], Koncentraty rosołowe, Rosół na bazie kości wo-
łowych [seolleongtang], Sałatka Cezar, Sałatka z kurczaka, 
Sałatka ziemniaczana, Schab wieprzowy, Filety z wędzone-
go śledzia, Wieprzowina, Wieprzowina pieczona, Szarpana 
wieprzowina, Wieprzowina konserwowa, Dżem z żurawiny, 
Kompot żurawinowy, 30 Makarony, Makaron ryżowy, Zawija-
na kanapka typu wrap, Suche i świeże makarony, kluski i pie-
rogi, Lasagne, Przekąski na bazie tortilli, Naleśniki, Placki z kur-
czakiem, Dania na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Sałatka z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki, Sałatka 
ryżowa, Sos do spaghetti, Spaghetti, Spaghetti i klopsy.

(210) 532176 (220) 2021 07 29
(731) GRYNIEWICZ DAWID, Kowale
(540) (znak słowny)
(540) MANUFAKTURA MOJEGO TATY
(510), (511) 29 Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, 
Surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu 
(coleslaw), Rosół [zupa], Chowder (zupa rybna), Przetworzo-
ne buraki, Ryba ugotowana i suszona, Ryba z frytkami, Goto-
wana fasola, Galareta, Gulasze, Gulasz wołowy, Gotowy gu-

lasz z curry, Klopsiki drobiowe, Zupy z makaronem, alaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Kotlety wie-
przowe, Kotlety sojowe, Kotlety rybne, Gotowe dania składa-
jące się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych 
jajek i bulionu (oden), Krokiety, Krokiety rybne, Krokiety z kur-
czaka, Filety z piersi kurczaka, Gotowe posiłki zawierające 
[głównie] kurczaka, Hamburgery z kurczaka, Kawałki kurcza-
ka do kanapek, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak smażo-
ny, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], 
Pieczony kurczak, Pulpety z kurczaka, Pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, Pasztet 
z kurczaka, Placki smażone, Placki ziemniaczane, Rosół [zupa], 
Koncentraty rosołowe, Rosół na bazie kości wołowych [seol-
leongtang], Sałatka Cezar, Sałatka z kurczaka, Sałatka ziem-
niaczana, Schab wieprzowy, Filety z wędzonego śledzia, 
Wieprzowina, Wieprzowina pieczona, Szarpana wieprzowi-
na, Wieprzowina konserwowa, Dżem z żurawiny, Kompot żu-
rawinowy, 30 Makarony, Makaron ryżowy, Zawijana kanapka 
typu wrap, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Lasagne, 
Przekąski na bazie tortilli, Naleśniki, Placki z kurczakiem, Dania 
na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Sałatka z ma-
karonem, Sałatka z makaronu typu rurki, Sałatka ryżowa, Sos 
do spaghetti, Spaghetti, Spaghetti i klopsy.

(210) 532908 (220) 2021 08 17
(731) FUNDACJA STAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UMB

(531) 02.09.04, 02.09.07, 02.09.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.04, 29.01.05, 29.01.06

(510), (511) 41 Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/
edukacja], Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 533044 (220) 2021 09 30
(731) INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGR INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 26.01.04, 
26.01.18

(510), (511) 36 Analizy finansowe dotyczące gospodarki 
rolnej, 38 Transmisja podkastów, programów telewizyjnych 
dotyczących gospodarki rolnej, 41 Konferencje, kongresy, se-
minaria, sympozja, warsztaty [szkolenia], konkursy [edukacja] 
dotyczące gospodarki rolnej, produkcja filmów wideo, szko-
lenia know-how, publikowanie materiałów drukowanych do-
tyczących gospodarki rolnej, 45 Sporządzanie dokumentów 
prawnych z zakresu prawa publicznego i prywatnego.
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(210) 533505 (220) 2021 09 01
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REMIZA ZAWSZE W AKCJI!
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do trans-
misji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy 
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne 
gry telewizyjne, gry komputerowe, Programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane 
fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Mini 
albumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione 
i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samo-
przylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania foto-
grafii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy 
fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z che-
micznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usłu-
gi reklamowe, Produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Usługi 
marketingu i public relations, Merchandising, Reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multi-
medialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, za-
bawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 Obsługa przekazu i prze-
kazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, 
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji 
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazy-
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarcza-
nie informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi 
teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego, w tym udostępnianie on-line inte-
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletek-

stowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron interne-
towych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi 
rozrywkowe, włączając teleturnieje, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, Produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
realizacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali 
telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewi-
zji, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 534049 (220) 2021 09 16
(731) KRAWCZYKOWSKI TOMASZ, Wrocław; 

KAZUBOWSKI ROBERT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET-PRINT

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, reklama zewnętrzna, reklama na banerach, wynajem 
powierzchni reklamowej, 37 Usługi w zakresie: oznakowania 
dróg, ulic, parkingów, stacji benzynowych i dróg wewnętrz-
nych oraz oznakowania i zabezpieczenia robót drogowych, 
Wynajem narzędzi, instalacji oraz sprzętu budowlanego, wy-
najem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 534372 (220) 2021 09 25
(731) NYKIEL KRZYSZTOF, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Fito-Systems
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Preparaty 
do zwalczania insektów, 31 Żywe owady, Trzmiele.

(210) 534383 (220) 2021 09 27
(731) FUNDACJA GRUPY UNIBEP UNITALENT,  

Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) unitalent fundacja grupy unibep

(531) 24.15.03, 24.15.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Atlasy, Blankiety, 
Broszury, Prospekty, Druki, Formularze, Fotografie, Obrazy, 
Czasopisma, Gazety, Karty reklamowe, Mapy, Plany, Naklejki 
adresowe, Notatniki, Notesy podręczne, Kalendarze, Katalo-
gi, Torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, 
Taśmy papierowe, Kartki okolicznościowe, 35 Reklamowanie, 
reklamy telewizyjne, radiowe, w sieci internetowej oraz roz-
powszechniane pocztą, pośrednictwo w pracy społecznej, 
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doradztwo w zakresie zasad i warunków ośrodków wolon-
tariatu, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolon-
tariatach i odbiorcach ich pomocy, usługi promocji wolon-
tariatu i pracy społecznej, promowanie w różnych kanałach 
komunikacyjnych przykładów dobrych praktyk bizneso-
wych, usługi mentoringu biznesowego, 41 Usługi szkolenia 
dla wolontariuszy i organizacji korzystających z ich pomocy, 
przedstawicieli organizacji poza rządowych oraz kadr nowo 
powstających ośrodków wolontariatu, Udzielanie wsparcia 
psychologicznego dla wolontariuszy, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie konkursów, Organizo-
wanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Usługi w za-
kresie doradztwa zawodowego, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce ekonomii i prawa, Organizacja oprawy medialnej targów 
i wystaw, Organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, 
sympozjów i innych zorganizowanych form dokształcania, 
Organizacja imprez kulturalnych, Nauczanie, Kształcenie, 
Działalność sportowa i kulturalna, 42 Tworzenie informa-
cyjno-promocyjnych witryn internetowych, Projektowanie 
stoisk wystawienniczo-targowych, Badania oraz usługi na-
ukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemy-
słowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu 
oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 535157 (220) 2021 10 13
(731) POLAND INVEST REAL ESTATE, S.L., Madryt, ES
(540) (znak słowny)
(540) SYRENA
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości 
inwestycyjnych, Doradztwo finansowe związane z inwesty-
cjami w nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieru-
chomości, Administrowanie nieruchomościami, Usługi w za-
kresie lokalizacji mieszkań dla osób trzecich [stałe zakwatero-
wanie], Administracja budynkami mieszkalnymi, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Zarządzanie lokalami użytkowy-
mi, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Usługi agencji nieruchomości, 
Ułatwianie finansowania nieruchomości promocyjnych, Za-
pewnianie stałego zakwaterowania mieszkaniowego, Usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi zarzą-
dzania inwestycjami w nieruchomości, Doradztwo w zakre-
sie obrotu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwe-
stycji w nieruchomości.

(210) 535308 (220) 2021 10 15
(731) ITV Studios Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) HELL’S KITCHEN - PIEKIELNA KUCHNIA
(510), (511) 9 Nagrania audio i wideo, Nagrania audio i vi-
deo do pobrania, Urządzenia do rejestrowania, przesyłania, 
odtwarzania dźwięku lub obrazu, Multimedialne nagrania 
i publikacje, Nagrane kasety, dyski, płyty CD i płyty DVD, Apli-
kacje komputerowe do pobrania, Aplikacje mobilne do po-
brania, Oprogramowanie do gier wideo, Oprogramowanie 
gier, Programy interaktywnych gier wideo, Kartridże i dyski 
do gier komputerowych, Programy gier elektronicznych 
i oprogramowanie gier, Oprogramowanie do gier elektro-
nicznych do telefonów komórkowych, tabletów, kompute-
rów osobistych, ręcznych urządzeń elektronicznych, Sprzęt 
z zakresu gier rzeczywistości wirtualnej i oprogramowanie 
gier rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie i aplikacje 
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie używane 
w grach losowych, Oprogramowanie użytkowe do gier loso-
wych, Oprogramowanie użytkowe do gier losowych do po-

brania, Oprogramowanie do gier komputerowych do użycia 
w grach interaktywnych online zawierających natychmiasto-
wą informację o wygranej, Wagi kuchenne, Sprzęt do ważenia 
do użytku kuchennego, Elektroniczna aparatura pomiarowa 
do monitorowania warunków i temperatury wewnątrz pie-
karników, kuchenek, 41 Rozrywka, Usługi rozrywkowe, Usługi 
rozrywkowe w formie programów telewizyjnych, kablowych, 
internetowych i satelitarnych, Produkcja i prezentacja telewi-
zyjnych programów, widowisk, filmów, filmów video i DVD, 
Produkcja i prezentacja telewizyjnych, kablowych, interneto-
wych i satelitarnych programów, Produkcja i prezentacja tele-
wizyjnych, kablowych, internetowych i satelitarnych progra-
mów oraz filmów, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo i DVD, 
Usługi edukacyjne dotyczące rozrywki, Informacje dotyczące 
rozrywki lub edukacji dostarczane on-line z komputerowej 
bazy danych lub Internetu lub za pośrednictwem komunikacji 
satelitarnej, mikrofalowej lub poprzez inne elektroniczne, cy-
frowe lub analogowe media, Zapewnianie rozrywki w formie 
teleturniejów, Telewizyjne usługi rozrywkowe zawierające te-
lefoniczny udział publiczności, Usługi rozrywki interaktywnej 
przy użyciu telefonów komórkowych, Udostępnianie online, 
nie do pobrania, wideoklipów oraz innych multimedialnych 
treści cyfrowych zawierających treści audio, video, grafiki i/lub 
tekst ze stale nadawanych seriali telewizyjnych lub związane 
z nimi, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Opracowywanie 
i produkcja koncepcji teleturniejów i widowisk w radiu i tele-
wizji, w tym formatów, Organizowanie, produkcja i prezentacja 
imprez w celach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, 
Pokazy gotowania, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakre-
sie żywności i gotowania, Organizowanie kursów gotowania, 
Organizowanie zawodów w gotowaniu, Organizowanie, pro-
dukcja i prezentacja zawodów, konkursów, gier, teleturniejów, 
quizów, dni zabaw, wystaw, widowisk, przedstawień objazdo-
wych, wydarzeń scenicznych, przedstawień teatralnych, kon-
certów, występów na żywo, wydarzeń z udziałem publiczno-
ści, Prowadzenie hal do gier i parków rozrywki, Usługi w zakre-
sie parków tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, Usługi rozrywkowe w postaci organizowanych 
na żywo występów teatralnych, muzycznych, komediowych 
lub doświadczeń związanych z grami wirtualnymi, Udostęp-
nienie gier internetowych, Udostępnianie filmów online, 
Usługi gier online i usługi hazardowe online, Usługi udzielania 
informacji, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich 
powyżej wymienionych usług.

(210) 535328 (220) 2021 10 18
(731) MAJCHRZAK ALEKSANDRA ESTEDENTIS CENTRUM 

STOMATOLOGII, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Estedentis Centrum Stomatologii Estetycznej

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne.

(210) 535600 (220) 2018 11 14
(731) V4 HOLDING, a.s., Czadca, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) V4 Audit AUDIT SERVICES

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13, 27.07.02

(510), (511) 35 Audyt finansowy, Doradztwo związane 
z audytem, Audyt działalności gospodarczej, Zarządzanie 
rachunkowością, Księgowanie kosztów, Rachunkowość, księ-
gowość i audyt, Audyt skomputeryzowany.

(210) 535907 (220) 2021 10 29
(731) TAMARK SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tamark

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów 
przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półpro-
dukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania 
gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, 
środki do ochrony nasion, preparaty z mikroelementami dla 
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do kon-
serwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne 
stosowane w fotografice, 5 Preparaty farmaceutyczne, pre-
paraty medyczne, produkty higieniczne, środki dezynfekcyj-
ne, produkty weterynaryjne, biologiczne preparaty do celów 
medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryj-
nych, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodni-
ków, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insek-
ty, preparaty do sterylizacji gleby, 7 Mechaniczne maszyny 
i narzędzia rolnicze oraz ogrodnicze, maszyny drukarskie 
i poligraficzne, maszyny drukarskie do składania czcionek, 
maszyny do fotoskładu, urządzenia i maszyny introliga-
torskie, maszyny do pakowania, urządzenia transportowe 
do załadunku i wyładunku, 9 Płyty fonograficzne, publikacje 
elektroniczne, dane na nośnikach optycznych, elektroniczne 
etykietki na towarach, hologramy, aparatura do przetwa-
rzania danych, 31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, rośliny 
zbożowe, świeże owoce i warzywa, nasiona, drzewa, rośliny 
i kwiaty naturalne, 35 Agencje importowo-eksportowe, usłu-
gi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: pro-
dukty i półprodukty chemiczne do celów przemysłowych 
i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne 
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produk-
ty chemiczne do nawożenia i użyźniania gleby stosowane 
w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki do ochro-
ny nasion, preparaty z mikroelementami dla roślin, preparaty 
do regulacji wzrostu roślin, środki do konserwacji kwiatów, 
ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w foto-
grafice, Produkty farmaceutyczne, medyczne i higieniczne, 
środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, biologiczne 
preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty 
do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, prepara-
ty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycy-
dy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające 
szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gle-
by, Maszyny i narzędzia rolnicze oraz ogrodnicze, maszyny 
drukarskie i poligraficzne, maszyny drukarskie do składania 

czcionek, maszyny do fotoskładu, urządzenia i maszyny in-
troligatorskie, maszyny do pakowania, urządzenia transpor-
towe do załadunku i wyładunku, Płyty fonograficzne, publi-
kacje elektroniczne, dane na nośnikach optycznych, elektro-
niczne etykietki na towarach, hologramy, aparatura do prze-
twarzania danych, Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, rośliny 
zbożowe, świeże owoce i warzywa, nasiona, drzewa, rośliny 
i kwiaty naturalne, Badanie rynku i opinii publicznej, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, agencje reklamowe, 
rozpowszechnianie, dystrybucja i uaktualnianie materiałów 
reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, wypożyczanie maszyn, urządzeń i wyposaże-
nia biurowego, pozyskiwanie, systematyzacja i sortowanie 
informacji do komputerowych baz danych, przetwarzanie 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, 39 Agencje transporto-
we, maklerstwo transportowe, usługi w zakresie transportu 
towarów, pakowanie towarów, magazynowanie i składowa-
nie towarów, załadunek i wyładunek towarów, wypożycza-
nie pojazdów, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów, 
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub do-
kumentów, dystrybucja i dostarczanie korespondencji oraz 
innych przesyłek, 41 Usługi wydawnicze, publikacja książek 
i periodyków, publikacja elektroniczna on-line książek i pe-
riodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, 44 Usługi dla rolnictwa w za-
kresie upraw rolnych i ochrony roślin, usługi w zakresie zago-
spodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, 
ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie 
szkółek roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.

(210) 535971 (220) 2021 11 02
(731) ŻOŁĘDZIEWSKI ARTUR, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEHIKUŁ HISTORII STOWARZYSZENIE 

EKSPLORACYJNO POSZUKIWAWCZE

(531) 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 39 Organizowanie wypraw, wycieczek jedno-
dniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, 41 Edukacja, roz-
rywka i sport, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych.

(210) 536070 (220) 2021 11 04
(731) Guangzhou Shiyuan Electronic Technology 

Company Limited, Guangzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bytello
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranem doty-
kowym, Urządzenia do rozpoznawania twarzy, Aplikacje 
oprogramowania komputerowego, do pobrania, Kompute-
rowe wygaszacze ekranu [oprogramowanie], nagrane lub 
do pobrania, Elektroniczne tablice ogłoszeń, Komputerowe 
urządzenia peryferyjne, Elektroniczne translatory kieszonko-
we, Programy komputerowe do pobrania, Długopisy elek-
troniczne [wyświetlacze wizualne], Rzutniki, Zegary czasu 
[urządzenia do rejestracji czasu], Nagrane programy kompu-
terowe, Planery elektroniczne, Procesory [centralne jednostki 
przetwarzające], Nagrane oprogramowanie komputerowe, 
Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na telefony komórkowe, 
38 Przesyłanie strumieniowe danych, Usługi wideokonferen-
cji, Udostępnianie czatów internetowych, Zapewnianie do-
stępu do baz danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Usługi telekonferencji, 
Wspomagana komputerowo transmisja wiadomości i obra-
zów, Udostępnianie forów online, Udostępnianie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Trans-
misje wideo na życzenie, 42 Projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Udostępnianie informacji dotyczących 
technologii komputerowej i programowania za pośrednic-
twem strony internetowej, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Platforma jako usługa (PaaS), Udostęp-
nianie wyszukiwarek internetowych, Przetwarzanie danych 
w chmurze, Konwersja danych i programów komputero-
wych, inna niż konwersja fizyczna, Instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów 
z nośników fizycznych na elektroniczne, Badania techniczne, 
Doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu kom-
puterowego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Przechowywanie danych elektronicznych.

(210) 536136 (220) 2021 11 05
(731) KOCZDAŃSKA-SZYMAŃSKA KATARZYNA KSIS, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSIS WEDDING SHOES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 25 Buty ślubne, Buty wizytowe, Buty damskie, 
Buty dla kobiet, Buty na wysokim obcasie, Buty na płaskim 
obcasie, Eleganckie buty wyjściowe, Pokrowce na buty, inne 
niż do celów medycznych, Szlafroki, Podomki [szlafroki], 
Damskie koszule nocne, Bluzki, Koszulki z nadrukami, Koszul-
ki z krótkim rękawem, 45 Udzielanie informacji związanych 
z przygotowaniami do ślubu za pośrednictwem strony inter-
netowej online, Doradztwo w zakresie planowania ślubu.

(210) 536143 (220) 2021 11 06
(731) RABIEGA MARIUSZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oxygen Studio Urody

(531) 02.03.05, 02.03.08, 27.05.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Salony fry-
zjerskie, Męskie salony fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, 
Fryzjerskie (Salony -), Usługi męskich salonów fryzjerskich, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla 
kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi 
salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla mężczyzn, Usługi salonów fryzjerskich dla służb wojsko-
wych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salo-
nach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, Usługi 
kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
nia makijażu, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała 
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, Manicure, Manicure (Usługi -), Usługi mani-
cure i pedicure.

(210) 536223 (220) 2021 11 08
(731) GAŁKA ARKADIUSZ, Czajków
(540) (znak słowny)
(540) ZENBUY
(510), (511) 35 Organizowanie aukcji internetowych, Usługi 
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Inter-
netu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie katalogów 
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania 
transakcji biznesowych.

(210) 536224 (220) 2021 11 08
(731) GAŁKA ARKADIUSZ, Czajków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zenbuy

(531) 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23
(510), (511) 35 Organizowanie aukcji internetowych, Usługi 
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Inter-
netu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie katalogów 
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania 
transakcji biznesowych.

(210) 536276 (220) 2021 11 10
(731) STYKA JACEK BATNA CONSULTING, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) home4.pl FINANCE

(531) 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Doradztwo i pośrednictwo finansowe, inwe-
stycyjne, kredytowe, ubezpieczeniowe, rozliczeniowe, Usługi 
analiz finansowych.

(210) 536326 (220) 2021 11 10
(731) PureNet s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Majtkomat
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, 
Komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symu-
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lowania rozmów, Interaktywne oprogramowanie kom-
puterowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wymianę informacji, Komputerowe oprogra-
mowanie użytkowe, Videocasty, 25 Odzież, Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Bielizna, 38 Usługi telekomunika-
cyjne, Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, 
Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii 
czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów in-
ternetowych, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem 
pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów 
internetowych, Obsługa chat roomów, Świadczenie usług 
on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [cha-
troom], Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line 
dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów 
rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania wiadomości 
pomiędzy użytkownikami komputerów, Udostępnianie po-
kojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiado-
mości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użyt-
kownikami, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] 
i elektronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania wia-
domości pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi chat 
roomów, Usługi chatroomów, Usługi pokojów rozmów [cha-
troom] dla serwisów społecznościowych, Wirtualne pokoje 
rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiado-
mości tekstowych, Zapewnianie dostępu do internetowych 
pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, 
Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów 
[chatroomów], Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych 
do telefonicznych linii chatów, Videocasting, 41 Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 
42 Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy opro-
gramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, 
treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS], 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Hosting videocastów, 
45 Usługi Erotyczne.

(210) 536465 (220) 2021 11 16
 (310) 018511573 (320) 2021 07 12 (330) EM
(731) WYPYCH URSZULA, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KANDAR

(531) 26.01.04, 26.11.03, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 8 Broń sieczna i obuchowa, Sztućce, noże ku-
chenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Narzę-
dzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunko-
wych, Broń biała [boczna], Bagnety [miecze], Dzidy, włócznie, 
Harpuny, Harpuny do łowienia ryb, Kastety, Miecze, Noże 
do pracy, Ostrza [broń], Ostrza do noży, Pałki policyjne, Po-
chwy do mieczy, Szable, Szable [miecze], Sztylety, Torby 
na noże, Awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręczne], 
Awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], Awaryjne na-
rzędzia wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], Awaryjne rozwie-
raki do drzwi [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, Narzędzia 
ratownicze typu hooligan [Halligan bar], Narzędzia wyważe-
niowe [narzędzia ręczne], Przebijaki do szyb, Widły do tłu-
mienia zamieszek, Zbijaki do szyb, Dźwigniki ręczne [narzę-

dzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Czekany do wspi-
naczki górskiej, Futerały na nóż nurkowy, Fartuchy na narzę-
dzia, Grzechotki [narzędzia ręczne], Imadła metalowe, Japoń-
skie nożyczki zaciskowe [japońskie nożyczki do nici], Korby 
do świdrów, Łuparki do drewna [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Lutownice nieelektryczne, Maczety, Mieszadła [na-
rzędzia ręczne], Maszynki do strzyżenia do użytku osobiste-
go [elektryczne i nieelektryczne], Moździerze i tłuczki, Narzę-
dzia do okrawania, Noże, Noże na użytek hobbystyczny, No-
życe, Łyżki szumówki [narzędzia ręczne], Nożyce [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Nożyce uniwersalne, Nożyczki, Ostrza 
nożyc, Pasy na narzędzia, Pompki ręczne, Przedłużenia dla 
narzędzi ręcznych, Rączki do narzędzi ręcznych, Ręczne no-
życe, Scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, Rękojeści 
noży, Stojaki na narzędzia, Stojaki na noże, Torby na narzędzia 
[wyposażone], Torby na narzędzia przypinane do pasów 
na narzędzia, Uchwyty do nożyczek, Czerpaki [narzędzia 
ręczne], Komplety sztućców w pudełku, Łyżki stołowe ze sta-
li nierdzewnej, Łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw 
sztucznych, Otwieracze do puszek [nieelektryczne], Rębaki 
[noże], Sztućce, Tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], Bagnety, 
Broń biała, Scyzoryki, Oprawki do narzynek, Nożyczki kie-
szonkowe, Tasaki [noże], Widły [widły łopatkowe], Widły [na-
rzędzia ręczne], Piły wzdłużne, Piły ręczne, Piły kabłąkowe, 
Piły [narzędzia ręczne], Piły [ręcznie obsługiwane], Piły kabłą-
kowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Pistolety [narzędzia 
ręczne], Pałki gumowe, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, Urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, Lornetki, Futerały na lornetki, Lornetki 
na polowania, Statywy trójnożne na lornetki, Celowniki tele-
skopowe, Celowniki bombowe, Celowniki stabilizowane ży-
roskopem, Celowniki optyczne [teleskopowe], Celowniki 
do kusz, Teleskopowe celowniki dla artylerii, Celowniki z so-
czewkami optycznymi, Elektroniczne celowniki do broni, Ce-
lowniki optyczne do karabinu, Celowniki optyczne do broni, 
Laserowe celowniki dla artylerii, Elektroniczne celowniki dla 
artylerii, Laserowe celowniki do broni, Celowniki optyczne 
do łuków, Celowniki [teleskopowe] do broni naziemnej, Ce-
lowniki teleskopowe do broni palnej, Teleskopowe celowniki 
do broni palnej, Celowniki optyczne do broni krótkiej, Celow-
niki [teleskopowe] do morskiego sprzętu bojowego, Lasery, 
Lasery do celów pomiarowych, Teleskopy, Teleskopy paralak-
tyczne, Teleskopy celownicze, Teleskopy zenitalne, Teleskopy 
zwierciadlane, Gogle noktowizyjne, Urządzenia noktowizyj-
ne, Lunety, Celownicze (Lunety -) do broni palnej, Lunety 
celownicze do broni palnej, Filtry podczerwieni, Detektory 
podczerwieni, Skanery podczerwieni, Termometry na pod-
czerwień, Kamery na podczerwień, Piroelektryczne czujniki 
podczerwieni, Aktywne czujniki podczerwieni, Pasywne 
czujki podczerwieni, Bierne czujniki podczerwieni, Pasywne 
detektory podczerwieni, Aparatura optyczna na podczer-
wień, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia loka-
lizacyjne działające na podczerwień, Urządzenia zdalnego 
sterowania na podczerwień, Urządzenia na podczerwień 
do broni naprowadzającej, Urządzenia na podczerwień 
do broni celowniczej, Urządzenia celownicze na podczer-
wień do broni palnej, Ratownicze latarki laserowe, Filtry 
optyczne, Okulary optyczne, Kondensory optyczne, Odbior-
niki optyczne, Skanery optyczne, Wizjery optyczne, Optycz-
ne nadajniki, Wzierniki optyczne, Czujniki optyczne, Profilo-
metry optyczne, Optyczne elementy pomiarowe, Soczewki 
[szkła] optyczne, Nadajniki-odbiorniki optyczne, Optyczne 
czujniki prędkości, Optyczne czujniki pozycji, Optyczne urzą-
dzenia komunikacyjne, Urządzenia i przyrządy optyczne, 
Optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 
Gogle, Gogle ochronne, Gogle z kamerą, Przyrządy obserwa-
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cyjne, Odzież ochronna [kuloodporna], Odzież ochronna 
przeciw promieniowaniu, Odzież ochronna o dużej widocz-
ności, Odzież ochronna wykonana z materiałów kuloodpor-
nych, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub ura-
zami, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadka-
mi lub urazami, Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca 
przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież robocza 
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], Kamizelki kulood-
porne, Kamizelki ratunkowe, Kamizelki odporne na kłucie, 
Kominiarki ognioodporne, Kominiarki chroniące przed wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie ochronne, 
Buty [obuwie ochronne], Obuwie służące ochronie przez 
wypadkami i ogniem, Obuwie chroniące przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, Obuwie zabezpieczające 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie 
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, Obuwie 
ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Obuwie ochron-
ne przeciw wyciekom chemicznym, Obuwie ochronne za-
pobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie ochronne 
przeciw napromieniowaniu, Obuwie zabezpieczające przed 
wypadkami, Obuwie chroniące przed ogniem, 13 Pojemniki, 
kabury, magazynki i naboje do broni i amunicji, Amunicja, 
Amunicja do broni palnej, Amunicja do broni ręcznej, Amu-
nicja do strzelb, Broń [urządzenia], Broń pneumatyczna, Broń 
przewodząca energię elektryczną (CEW), Broń ręczna, Broń 
sportowa, Broń z gazem łzawiącym, Celowniki do broni arty-
leryjskiej, inne niż teleskopowe, Celowniki do broni palnej 
[inne niż optyczne lub teleskopowe], Celowniki nieoptyczne, 
Celowniki nieteleskopowe, Celowniki otwarte do broni pal-
nej, Celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, Części 
broni, Części składowe broni, Detonatory dymu, Działa, Dzia-
ła polowe, Ekstraktory do pękniętych łusek, Formy do kul, 
Kula pneumatyczna, Kule do karabinów, Kurki do broni, Ła-
downice na śrut, Materiały pirotechniczne wojskowe, Luster-
ka celownicze do broni, Miotacze ognia [broń], Naboje za-
wierające dym, Łuski do śrutu, Łuski nabojowe, Oszczepy 
[broń], Pistolety obezwładniające [paralizatory], Pistolety 
pneumatyczne [wiatrówki], Pociski [broń], Pociski manewru-
jące, Przeciwpancerne pociski zapalające, Siłowniki będące 
elementami broni, Strzelby sportowe, Śrut ołowiany, Śrut 
ołowiany dla myślistwa, Śrut ołowiany do broni palnej, Śruci-
ny do wiatrówek, Śruciny [amunicja], Śrut stalowy, Urządze-
nia celownicze do broni palnej [inne niż teleskopowe], Urzą-
dzenia detonacyjne do wysadzania min podwodnych, Wia-
trówki, Wiatrówki [broń], Wieże działowe, Wyciory do broni 
ręcznej, Wyciągi do nabojów, Wypełniacze nabojów, Zapad-
ki, urządzenia unieruchamiające [części blokady na spust 
broni], Kulki śrutu do pistoletów, Pasy na naboje śrutowe, 
Ładownice na naboje śrutowe, Aerozole do osobistej obrony, 
Narzędzia do ładowania broni, Proce [broń], Proch do strzelb, 
Broń, Broń ręczna [broń palna], Instalacje broni, Broń i amuni-
cja, Futerały na broń do broni palnej, Podstawy pod broń 
palną, Pokrowce na broń palną, Pochwy na broń palną, Ce-
lowniki (inne niż teleskopowe), Osłony na celowniki do broni 
palnej, Automatyczne pistolety, Pistolety startowe, Futerały 
[walizki] na pistolety, Karabiny [Lusterka celownicze do -], 
22 Namioty, Namioty kempingowe, Namioty natryskowe, 
Namioty do wspinaczki górskiej, Namioty [nie do celów kem-
pingowych], Namioty do użytku w wędkarstwie, Namioty 
do celów wspinaczkowych lub kempingowych, Liny, linki 
i sznury, Liny, Sznurki, Niemetalowe sznury, Plandeki, markizy, 
namioty i niedopasowane pokrycia, Torby i worki do pako-
wania, przechowywania i transportu, Nieprzemakalne osło-
ny na śpiwór, Pojemniki geotekstylne [torby] z tkanin, Torby 
służące do przechowywania, Worki, Torby z siatki do prze-
chowywania, Woreczki do przechowywania obuwia, Worki 

wykonane z materiałów tekstylnych, 24 Śpiwory, Śpiwory 
kempingowe, Torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], 
Siatki chroniące przed owadami.

(210) 536598 (220) 2021 11 18
(731) TAIZHOU SHILING SHOES CO., LTD., Wenling, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E.C Shine

(531) 26.02.07, 26.02.24, 27.05.01
(510), (511) 25 Krawaty, Pasy elastyczne wyszczuplające 
[bielizna], Odzież, Pikowane kurtki [odzież], Wyprawki dzie-
cięce [odzież], Stroje przeciwdeszczowe, Obuwie, Nakrycia 
głowy, Wyroby pończosznicze, Rękawiczki, Odzież gotowa, 
Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Palta, Spódnice, Ko-
szulki z krótkim rękawem, Buty sportowe, Botki, Kieszenie 
do odzieży.

(210) 536619 (220) 2021 11 18
(731) ECORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 16 Opakowania na żywność.

(210) 536622 (220) 2021 11 18
(731) PIETRASIEWICZ WOJCIECH KANCELARIA DORADCY 

PODATKOWEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tax & Art KANCELARIA DORADZTWA 

PODATKOWEGO

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.08, 26.01.10, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.01, 29.01.08

(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, Nagrania audio i wideo, Podca-
sty, E-booki, Książki audio, Publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, Edukacyjne mate-
riały na zajęcia, do pobrania, Środki edukacyjne do pobra-
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nia, 36 Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Ocena 
podatkowa, Planowanie podatkowe [nie księgowe], Ocena 
i wycena podatkowa, Doradztwo finansowe w zakresie po-
datków, Planowanie finansów w zakresie podatków, Doradz-
two podatkowe [nie prowadzenie rachunków], Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi związane z po-
datkami [nie księgowość], 41 Szkolenia edukacyjne, Szkole-
nie w zakresie podatków, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie materiałów multimedial-
nych online, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Zapew-
nianie szkoleń online, Organizacja webinariów.

(210) 536831 (220) 2021 11 23
(731) DROBATYUK YARYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Parus
(510), (511) 40 Szycie (produkcja na zamówienie), Szycie 
odzieży na miarę, 44 Stylizacja, układanie włosów.

(210) 536842 (220) 2020 07 23
(731) Alcon Inc., Fryburg, CH
(540) (znak słowny)
(540) X-WAVE
(510), (511) 10 Okulistyczne przyrządy i urządzenia medycz-
ne i chirurgiczne do użytku w chirurgii okulistycznej, So-
czewki wewnątrzgałkowe.

(210) 536935 (220) 2021 11 25
(731) KRUSZYNIEWICZ KAROL, Supraśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V. VEGKING

(531) 27.05.01, 27.05.24, 24.17.02, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 29 Warzywa gotowane, Uprzednio pokrojone 
warzywa do sałatek, Warzywa mrożone, 31 Świeże owoce 
i warzywa, Surowe warzywa, Warzywa korzeniowe [świeże], 
Cebula świeża [warzywa].

(210) 536972 (220) 2021 11 26
(731) PŁACHTA NARCYZ KLIWERPI KANCELARIA PRAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIWERPI KANCELARIA PRAWNA

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 45 Usługi prawne, Badania [wyszukiwanie] 
w zakresie informacji prawnych, Doradztwo prawne, Usługi 
w zakresie mediacji, Usługi doradcze związane z rejestracją, 

Audyty zgodności z prawem, Doradztwo prawne związane 
z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo w spo-
rach sądowych, Ochrona praw autorskich, Pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo proce-
sowe, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień 
prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sprawdzanie 
standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z pra-
wami i regulacjami, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usłu-
gi radców prawnych, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi 
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi 
prawne], Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakre-
sie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi wspar-
cia prawnego.

(210) 536977 (220) 2021 11 26
(731) RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowny)
(540) KOPALNIA FUTBOLU
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomo-
ściami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie inwestycjami, 
41 Edukacja sportowa, Informacje na temat sportu, Insceni-
zowanie turniejów, Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe doty-
czące zajęć sportowych, Administrowanie [organizacja] zawo-
dami, Konferencje (organizowanie i prowadzenie -), Kongresy 
(organizowanie i prowadzenie -), Organizacja i przeprowa-
dzanie zawodów sportowych, Organizacja konferencji edu-
kacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organiza-
cja kwizów, gier i zawodów, Organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i obsługa konferencji, Orga-
nizacja zawodów rekreacyjnych, Organizowanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie gier, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, Wynajem hal rozrywkowych, 
Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi.

(210) 537008 (220) 2021 11 24
(731) ROMANOWSKI ROBERT INSITY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) INSITY
(510), (511) 3 Perfumy, wody toaletowe, kosmetyki, cienie 
do powiek, kredki do makijażu, depilatory, mydła, dezodo-
ranty, preparaty do golenia, wody kolońskie, kremy i mleczka 
kosmetyczne, toniki, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, 
maseczki kosmetyczne, sztuczne paznokcie, produkty per-
fumeryjne, preparaty do pielęgnacji skóry i włosów, płyny 
po goleniu, szminki, saszetki zapachowe, szampony, tusze 
do rzęs, farby do włosów, środki do prania, środki zapacho-
we do pomieszczeń, 35 Sprzedaż: perfum, wód kolońskich 
i toaletowych, kosmetyków cieni do powiek, kredek do maki-
jażu, depilatorów, mydeł, dezodorantów preparatów do go-
lenia, kremów i mleczka kosmetycznego, toników lakierów 
do włosów, lakierów do paznokci, maseczek kosmetycznych, 
sztucznych paznokci, środków do prania, preparaty do skó-
ry i włosów, płynów po goleniu, szminek stałych i płynnych, 
saszetek zapachowych, środków zapachowych do pomiesz-
czeń i pojazdów, świec zapachowych, szamponów, tuszy 
do rzęs, farb do włosów, produktów farmaceutycznych i sa-
nitarnych stosowanych w lecznictwie i higienie osobistej, 
suplementów diety, sprzętu do gabinetów kosmetycznych, 
spa, fitness, artykułów przemysłowych, sprzedaż w/w arty-
kułów przez internet, zarządzanie działalnością gospodarczą 
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prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, 
doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami han-
dlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, 
usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów dru-
kowanych, próbek], usługi w zakresie agencji importowo-
-eksportowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie 
informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży 
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, organizo-
wanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach 
handlowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć handlowych, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, franchising, 39 Magazynowanie i konfek-
cjonowanie, perfum, wód toaletowych, środków farmaceu-
tycznych, materiałów medycznych. magazynowanie sprzętu 
i artykułów do poprawiania urody, konfekcjonowanie form 
stałych i płynnych, konfekcjonowanie wyrobów kosmetycz-
nych na warunkach licencyjnych.

(210) 537256 (220) 2021 12 01
(731) JOŃCA-OLEŃKO KATARZYNA HRB GRUPA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERBAFARM

(531) 29.01.04, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.14

(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Her-
baty lecznicze, Herbaty odchudzające do celów leczniczych, 
Herbaty z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Zioła 
do palenia do celów leczniczych, Kąpiele lecznicze, Nalewki 
i napary do celów leczniczych, Okłady, Kompresy, Balsamy 
do celów leczniczych, Kadzidełka do odstraszania owadów, 
30 Herbaty, Napoje na bazie herbaty, Kawa, Kawa niepalona, 
Kawa nienaturalna, Substytuty kawy, Miód, Miody pszcze-
le, Przyprawy, Aromaty inne niż oleje esencyjne, Aromaty 
do napojów inne niż oleje esencyjne.

(210) 537277 (220) 2021 12 03
(731) MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA 

W WARSZAWIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA mum.edu.pl

(531) 03.07.02, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne, do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edu-
kacyjne aplikacje mobilne, Środki edukacyjne do pobrania, 

Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Oprogramo-
wanie komputerowe, Aplikacje do pobrania, Elektroniczne 
bazy danych, Platformy oprogramowania komputerowego, 
Systemy przetwarzania danych, Symulatory medyczne [po-
moce dydaktyczne], Oprogramowanie komputerowe zwią-
zane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie rzeczywisto-
ści wirtualnej do edukacji medycznej, Urządzenia i przyrzą-
dy naukowe, Urządzenia i przyrządy badawcze, Przybory 
do przeprowadzania sekcji do celów naukowych lub ba-
dawczych, Laboratoryjne analizatory badawcze do pomia-
ru, testowania i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, 
16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje 
promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki, 
Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, 
Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Prospekty, 
Drukowane ulotki informacyjne, Broszury, Medyczne czaso-
pisma fachowe, Książki edukacyjne, Podręczniki pomocni-
cze do nauki, Torby papierowe do użytku przy sterylizacji 
narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], Karty indeksowe, Karty rejestracyjne, Karty informa-
cyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), Fotografie, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Albumy upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów, 
Stojaki na dokumenty, Okładki, obwoluty [artykuły papier-
nicze], Reprodukcje graficzne, Dyplomy drukowane, Cho-
rągiewki papierowe, Proporczyki z papieru, 41 Medyczne 
usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne świadczone za po-
średnictwem komputerowej bazy danych, Udzielanie infor-
macji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie i szkolenia, 
Usługi szkolnictwa wyższego, Publikacja materiałów eduka-
cyjnych, Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja prac 
naukowych, Publikowanie naukowych czasopism informa-
cyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympozjów nauko-
wych, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Organizowanie warsztatów, Organizowa-
nie konferencji, Organizowanie wykładów, Organizowanie 
konkursów, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Szko-
lenia edukacyjne, Organizowanie wystaw edukacyjnych, 
Informacja o edukacji, Usługi biblioteczne, Udostępnianie 
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności 
fizycznej, Organizowanie seminariów i kongresów o tematy-
ce medycznej, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Orga-
nizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie 
zawodów sportowych i imprez sportowych, Zapewnianie 
imprez rekreacyjnych, 42 Dostarczanie informacji i wyni-
ków badań naukowych z bazy danych dostępnej online 
z możliwością wyszukiwania, Usługi badawczo-rozwojo-
we, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, 
Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, 
Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie bakteriologii, 
Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, Usłu-
gi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii, 
Usługi badawczo-rozwojowe związane ze szczepionkami, 
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycz-
nej i biotechnologicznej, Badania i analizy naukowe, Usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, Badania naukowe 
do celów medycznych, Badania naukowe z zakresu biologii, 
Usługi w zakresie projektowania naukowego, Projektowa-
nie naukowe i technologiczne, Badania naukowe do celów 
medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania 
naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, Projektowa-
nie i opracowywanie technologii medycznej, Analiza tkanek 
ludzkich do badań medycznych, Badania biologiczne, bada-
nia kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie informacji 
naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich lecze-
nia, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i na-
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ukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 
Laboratoria medyczne, Analizy biologiczne, Analiza bioche-
miczna, Badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii 
genetycznej, Opracowywanie metod pomiarowych i te-
stujących, Przygotowywanie próbek biologicznych do te-
stów i analiz w laboratoriach badawczych, Usługi w zakre-
sie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, 
Badania biotechnologiczne, Usługi w zakresie badań bio-
medycznych, Badania w dziedzinie terapii genowej, Usługi 
doradcze związane z badaniami w zakresie terapii genowej, 
Tworzenie programów komputerowych, Udostępnianie in-
formacji naukowych, Udostępnianie informacji w zakresie 
technologii naukowej, Udostępnianie online oprogramo-
wania nie do pobrania, Doradztwo naukowe, Doradztwo 
w zakresie farmakologii, Doradztwo w zakresie biochemii, 
Doradztwo w zakresie bakteriologii, Doradztwo w zakresie 
biologii, Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, 
Doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, Doradztwo 
w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie badań 
bakteriologicznych, Doradztwo związane z badaniami i roz-
wojem w dziedzinie lecznictwa.

(210) 537296 (220) 2021 12 02
(731) 8PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) READYWISE
(510), (511) 29 Liofilizowane mięso, ryby, drób, Owoce i wa-
rzywa przetworzone.

(210) 537322 (220) 2021 12 05
(731) BRAF.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Staniątki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.24, 26.04.01, 
26.04.07, 26.04.18

(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy kompute-
rowe do przetwarzania danych, Elektroniczne bazy danych, 
Platformy oprogramowania komputerowego, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe do usług prze-
twarzania w chmurze, 35 Zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Gromadzenie i systematy-
zowanie informacji w komputerowych bazach danych, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Kompilowanie 
i systematyzowanie informacji w bankach danych, Kompi-
lacja informacji do komputerowych baz danych, Kompute-
rowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie 
danych, Automatyczne przetwarzanie danych, Przetwarza-
nie danych dla firm, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, 
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 42 Platfor-
ma jako usługa [PaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
między innymi w zakresie umożliwiania składania zgłoszeń 

o naruszeniach prawa, nieprawidłowościach, pomysłów 
na optymalizację procesów, doskonalenie organizacji, Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS].

(210) 537381 (220) 2022 01 14
(731) ŻÓŁKIEWSKA CHI GIA FOOD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N AUTHENTIC VIETNAMESE FOOD BANHMI NAM

(531) 29.01.01, 29.01.07, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 
27.05.24, 26.01.01, 26.01.18

(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach.

(210) 537408 (220) 2021 12 07
 (310) 214808173 (320) 2021 10 14 (330) FR
(731) CARREFOUR SAS, Massy, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carrefour sprint

(531) 29.01.01, 29.01.04, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 24.15.21, 
26.13.25

(510), (511) 9 Sprzęt do przetwarzania danych, Kompute-
rowe bazy danych, Oprogramowanie, oprogramowanie 
komputerowe (programy), Oprogramowanie do telefonów 
komórkowych, Oprogramowanie do bezprzewodowego 
dostarczania treści, Programy komputerowe (oprogramo-
wanie do pobrania), Oprogramowanie komputerowe do po-
brania, Oprogramowanie do handlu elektronicznego, Apli-
kacje do pobrania na urządzenia mobilne, Oprogramowanie 
i aplikacje do pobrania do wysyłki, bezpiecznego transpor-
tu i dostawy szerokiej gamy produktów konsumenckich, 
Oprogramowanie i aplikacje do pobrania umożliwiające 
konsumentom zamawianie, planowanie, ułatwianie, monito-
rowanie, przeglądanie, śledzenie i zarządzanie transportem, 
wysyłką i dostawą szerokiej gamy towarów konsumpcyj-
nych, 39 Transport, pakowanie i magazynowanie towarów, 
Dostawa do domu towarów zamówionych zdalnie, Usługi 
dostawy szerokiej gamy towarów konsumpcyjnych, w tym 
żywności i napojów, artykułów spożywczych, higienicznych 
i kosmetycznych, produktów do pielęgnacji domu, artyku-
łów dla majsterkowiczów, artykułów papierniczych, tekstyl-
nych, parafarmaceutyków, produktów z rynku, Transport 
szerokiej gamy towarów konsumpcyjnych, w tym żywności 
i napojów, artykułów spożywczych, artykułów higienicznych 
i kosmetycznych, artykułów do pielęgnacji domu, artykułów 
dla majsterkowiczów, artykułów papierniczych, tekstylnych, 
parafarmaceutyków, produktów z rynku, Informacje doty-
czące transportu i dostawy, Udostępnienie strony interneto-
wej z informacjami o usługach dostawy.

(210) 537519 (220) 2021 12 08
(731) Alois Dallmayr Kaffee oHG, Monachium, DE
(540) (znak słowny)
(540) Moment
(510), (511) 30 Kawa.
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(210) 537608 (220) 2021 12 10
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kontrola
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapi-
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-
rach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane 
nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne 
gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia do nagry-
wania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obra-
zu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro-
wej, Elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowo-
dowego, Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i sateli-
tarnego, Odbiorniki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewi-
zyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, Urzą-
dzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawiera-
jące zestaw do odbioru telewizji, Zestawy aparaturowe zawie-
rające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i na-
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwię-
kowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dys-
ku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych progra-
mów (osobisty rejestrator obrazu), Programy komputerowe, 
Programy komputerowe umożliwiające użytkownikom tele-
wizji oglądanie i zakup towarów z a pośrednictwem cyfro-
wych kanałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia gier 
komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Pro-
gramy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Urzą-
dzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, 
Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, za-
pamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wi-
deo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty 
telefoniczne, Monitory, Komputery i urządzenia towarzyszące, 
Komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjne-
go i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfro-
wym, 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wy-
staw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii pu-
blicznej, badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informa-
cji w sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie 
i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie 
ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlo-
wej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, 
sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprze-
daży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, 
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie 
zapisanej 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, interaktyw-
nych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisy-
wania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycz-
nej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 

odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, 
urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawie-
rających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturo-
wych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę ka-
nałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawie-
rających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów 
telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów pa-
pierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, cza-
sopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, 
wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wy-
mienionych towarów z naniesionym logo jako elementem 
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, 
banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui 
skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci 
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy kom-
puterowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galante-
ria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria 
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, kon-
strukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki 
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, mate-
riały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, ob-
rusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, 
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do bu-
telek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, 
parawany, 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, słodycze, 
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, ter-
mosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody 
perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła 
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej: 
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emisji sygna-
łu radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechniania pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji telewi-
zyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi 
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia-
nia programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych - Internetu, Usługi komunikacyjne za pośrednic-
twem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i świa-
tłowodowego, Usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - 
zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie 
określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzy-
stania przesyłania informacji od abonenta do operatora 
w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, 
głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym prze-
kazywaniem informacji od i do klienta, Usługi telekomunika-
cyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towa-
rów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi 
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru 
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se-
lekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki 
i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, Umożliwianie dostępu do stron www 
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak-
tywny portal telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsul-
tacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie 
dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usłu-
gi poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie serwi-
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sów internetowych www, Dostarczanie dostępu do plików 
w formacie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostę-
pu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników 
radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodo-
wania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie do-
stępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak 
również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednic-
twem tej sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i między-
narodowych serwisów i portali internetowych, Usługi udo-
stępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwi-
sów i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: 
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji 
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, 
reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturnie-
jów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych 
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie 
dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w sys-
temie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wy-
najmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku 
i obrazu, Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, progra-
mach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, 
Usługi automatycznego zapisywania programów telewizyj-
nych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwa-
rzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostar-
czania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików 
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, 
Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, or-
ganizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi 
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, 
rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i in-
nych materiałów drukowanych, publikowanie książek, maga-
zynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, Udostęp-
nianie ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opraco-
wywanie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi 
projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojo-
we dotyczące oprogramowania komputerowego, Opraco-
wywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące 
opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzi-
nie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie pro-
gnoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem 
komputerów), Hosting i administracja serwerów interneto-
wych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych.

(210) 537651 (220) 2021 12 13
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) 1936 TYMBARK

(531) 19.08.07, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11, 05.07.13
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane 
napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje 
gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowa-
ne, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe 
napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe prepara-
ty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowa-
nego, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarza-
nia napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków ete-
rycznych, Esencje do wytwarzania smakowej wody mine-
ralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda 
mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, Koktajle 
bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncen-
traty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncen-
traty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty 
soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
Lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporzą-
dzana napojów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania kok-
tajli bezalkoholowych, Mineralne (wody -) [napoje], Moszcz, 
Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje 
owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzo-
wane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalko-
holowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku 
herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane 
herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bez-
alkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku 
owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych 
owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawarto-
ści witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje ener-
getyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie 
wody, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napo-
je izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje 
na bazie coli, Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie 
kokosu, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na ba-
zie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie 
ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie piwa, Napoje na bazie 
soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody 
zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoho-
lowe, Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki 
soków owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, Napoje (Syropy do -), Napoje typu kola 
[napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, 
Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje 
z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające wi-
taminy, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoho-
lowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce (Bezalkoholowe na-
poje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki 
do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości alkoholu, 
Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, Pomidory (sok -) 
[napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, 
Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki 
do sporządzania napojów, Proszki stosowane do przygoto-
wywania napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stoso-
wane do sporządzania napojów na bazie owoców, Shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], Skoncentrowane 
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soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie 
soków owocowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki 
gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbe-
ty [napoje], Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy 
do napojów bezalkoholowych, Syropy do sporządzania 
smakowych wód mineralnych, Syropy do wyrobu napojów, 
Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy 
owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje nieleczni-
cze], Warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazo-
wane, Wody mineralne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi 
do sporządzania napojów, Woda aromatyzowana, Woda ga-
zowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralna, 
Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, 
Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródla-
na, Napoje owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, 
Owocowe napoje typu smoothie, Owocowo-warzywne na-
poje typu smoothie.

(210) 537652 (220) 2021 12 13
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) 1936 TYMBARK

(531) 05.07.13, 19.08.07, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane 
napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napo-
je gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowa-
ne, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe 
napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe prepara-
ty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowane-
go, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycz-
nych, Esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej 
[nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda mine-
ralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, Koktajle bez-
alkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty 
do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty soków 
owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemo-
niada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana na-
pojów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bez-
alkoholowych, Mineralne (wody -) [napoje], Moszcz, Moszcz 
konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owoco-
we, Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzowane owo-
cami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezal-
koholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Bezalkoholowe 
napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Napój imbirowy, 
Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalko-

holowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe 
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bez-
alkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportow-
ców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje 
energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje gazowane (Pro-
szek do wytwarzania -), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone 
na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orze-
chów i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców 
lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami 
mleka], Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Na-
poje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
piwa, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Na-
poje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje 
owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje skła-
dające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Na-
poje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (Syropy do -), 
Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smo-
othie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje 
węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżyw-
czymi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje 
zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje 
bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce (Bezalkoho-
lowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, 
Pastylki do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości 
alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, Pomi-
dory (sok -) [napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania 
napojów, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, 
Proszki do sporządzania napojów, Proszki stosowane do przy-
gotowywania napojów na bazie wody kokosowej, Proszki sto-
sowane do sporządzania napojów na bazie owoców, Shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], Skoncentrowane 
soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków 
owocowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki gazowa-
ne, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], 
Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy do napojów 
bezalkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych wód 
mineralnych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne na-
poje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineral-
ne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania na-
pojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona 
witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana, 
Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda 
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owocowo-
-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje 
typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie.

(210) 537661 (220) 2021 12 13
(731) RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO ŻUŻLOWE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RzTŻ
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.07, 24.01.05, 24.01.09, 24.13.04
(510), (511) 16 Formularze [blankiety, druki], Broszury, Bro-
szury drukowane, Drukowane materiały piśmienne, Materia-
ły piśmienne, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Książki, 
Książki do podpisu, Książki upominkowe, Książki z grafiką, 
Obwoluty papierowe na książki, Rejestry, księgi główne 
[książki], Artykuły papiernicze do pisania, Teczki papierowe 
[artykuły papiernicze], Teczki [artykuły papiernicze], Pojem-
niki na artykuły papiernicze, Okładki, obwoluty [artykuły 
papiernicze], Notesy [artykuły papiernicze], Karton z miazgi 
drzewnej [artykuły papiernicze], Biurowe artykuły papier-
nicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Gazety, Gazety 
codzienne, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne 
media papierowe, Chorągiewki papierowe, Znaczki, Znaczki 
pocztowe, Okolicznościowe znaczki pocztowe, Ulotki rekla-
mowe, 25 Buty dla motocyklistów, Buty do kostki, Buty mo-
tocyklowe, Buty sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy dresowe, 
Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kaptu-
rem, Kurtki bluzy, Koszulki piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki 
polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania 
sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki 
z dzianiny typu pique, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki 
z nadrukami, 41 Publikowanie gazety dla klientów w Inter-
necie, Kultura fizyczna, Organizowanie i obsługa konferencji, 
Organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie 
fanklubów, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, 
Organizowanie gal, Organizowanie i prowadzenie zawodów, 
Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Orga-
nizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Or-
ganizowanie imprez sportowych, Organizowanie konferencji 
związanych z reklamą, Organizowanie obozów sportowych, 
Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów 
sportowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie wy-
ścigów motocyklowych, Usługi klubowe [rozrywka], Usługi 
klubowe [rozrywka lub nauczanie].

(210) 537739 (220) 2021 12 14
(731) GOM OWCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Gomunice
(540) (znak słowny)
(540) GOM OWCZAREK
(510), (511) 5 Chleb dla diabetyków, Cukier do celów me-
dycznych, Cukierki do celów leczniczych, Cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, Cukier skrystalizowany do ce-
lów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
do celów leczniczych lub medycznych, Dodatki mineralne 
do żywności, Dodatki do pasz do celów leczniczych, Glukoza 
do celów medycznych, Guma do żucia do celów leczniczych, 
Herbata lecznicza, Korzenie lekarskie, Mleczko pszczele 
do celów medycznych, Mleko w proszku dla niemowląt, Na-
lewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Oleje leczni-
cze, Pasza lecznicza dla zwierząt, Preparaty z mikroelementa-
mi dla ludzi i zwierząt, Preparaty medyczne do odchudzania, 
Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów 
medycznych, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceu-
tycznych, Tran, Wyroby cukiernicze do celów leczniczych, 
Zioła lecznicze, Żywność dla niemowląt, 29 Bekon, Białka ja-
jek, Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego mleka, 
Bita śmietana, Preparaty do produkcji bulionu, Cebula kon-
serwowana, Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Confity 
z kaczki, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek kon-
serwowy, Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbiro-
wy, Dżemy, Ekstrakty mięsne, Falafel, Fasolka konserwowa, 
Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, Konser-
wowane ryby, Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, 

Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, 
Krem na bazie masła, Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetwo-
rzona, Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Hot 
dogi w cieście kukurydzianym, Hummus jako pasta z ciecie-
rzycy, Ikra rybia przetworzona, Imbir kandyzowany, Imbir 
marynowany, Imbir konserwowany, Jadalne suszone kwiaty, 
Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta 
kwaszona, Kapusta kiszona garnirowana, Karczochy konser-
wowe, Kaszanka, Kiełbaski do hot dogów, Kiełbaski w cieście, 
Kiszone warzywa jako kimchi, Klipfisz [solony i suszony dorsz], 
Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot 
żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Kon-
centraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, 
Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, 
Koncentraty rosołowe, Kumys jako napój mleczny, Kwaśna 
śmietana, Łój spożywczy, Margaryna, Marmolada, Masło, Ma-
sło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe jako olej 
kokosowy, Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso konser-
wowane, Mięso liofilizowane, Mięso solone, Migdały mielo-
ne, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko ko-
kosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko mig-
dałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko 
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, 
Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, 
Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone 
owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne 
z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka 
orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona przetworzo-
ne, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzowane, 
Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, 
Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, 
Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi nieżywe, 
Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konser-
wowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce przetworzo-
ne, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana, Pasta z cu-
kinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty 
do kromek zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania na ba-
zie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pek-
tyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemniaków, Pi-
kle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Podpuszczka, 
Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, 
Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, 
Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owoców, Przetwory 
do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki nie-
żywe, Ratatouille, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sar-
dynki nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermento-
wane pieczone mleko, Skórki owocowe, Smalec, Smażone 
placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki (placki ziemnia-
czane), Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spo-
żywcza, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomido-
rowy do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Substytuty 
mleka, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śmietana jako 
produkty mleczarskie, Śmietana na bazie warzyw, Tłuszcze 
jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Warzywa gotowane, 
Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, Wieprzowina, Wiór-
ki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wywar, bulion, Yakito-
ri, Zsiadłe mleko, Zupy, Składniki do sporządzania zup, Żelaty-
na, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Aroma-
ty do ciast, Batony lukrecjowe stosowane w cukiernictwie, 
Balony zbożowe, Biszkopty, Bibimbap jako ryż z warzywami 
i wołowiną, Budynie, Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułecz-
ki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito, Chałwa, Cheesebur-
gery, Chipsy jako produkty zbożowe, Chleb, Chleb bezdroż-
dżowy, Chleb bezglutenowy, Chow-chow jako przyprawa, 
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Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Chutney, Ciasta, 
Ciasteczka, Ciastka, Ciastka ryżowe, Ciasto jako masa do pie-
czenia, Ciasto w proszku, Ciasto mączne, Ciasto na słodkie 
wypieki, Ciasto na wypieki, Creme brûlée, Croissant [rogaliki 
z ciasta francuskiego], Cukier, Cukier palmowy, Cukierki, Curry 
jako przyprawa, Cykoria stosowana jako substytut kawy, Cy-
namon, Czekolada, Czekolada pitna, Dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane 
których głównym składnikiem jest ryż, Dodatki do pieczenia 
i ciast, Dodatki stosowane w cukiernictwie, Dekoracje cukier-
nicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
Drożdże, Dulce de leche [kajmak], Enzymy do ciast, Galaretki 
owocowe jako słodycze, Glazura do szynki, Glukoza do celów 
spożywczych, Gluten jako artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Goździki jako przyprawa, Gryka 
przetworzona, Grzanki, Jiaozi (pierogi nadziewane), Herbata, 
Herbatniki, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Kanapki, 
Kanapki z parówką jako hot dog, Kapary, Karmelki jako cu-
kierki, Kasze spożywcze, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów 
spożywczych dla ludzi, Kostki lodu, Krakersy, Krakersy ryżo-
we, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażo-
na jako popcorn, Kakao, Kawa, Keczup jako sos, Kremy 
do ciast, Kurkuma do żywności, Kuskus jako kasza, Laksa, Lu-
kier do ciast, Lukier lustrzany jako polewa lustrzana, Lukrecja 
stosowana w cukiernictwie, Lizaki lodowe, Lody, Lód natural-
ny lub sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną faso-
lą, Imbir jako przyprawa, Makaron nitki, Makaron rurki, Maka-
roniki jako wyroby cukiernicze, Makaroniki kokosowe, Maka-
rony, Marynaty, Mieszanki ciasta, Mieszanki na naleśniki sło-
ne, Mięsne sosy, Mięso zapiekane w cieście, Musy czekolado-
we, Musy deserowe, Majonezy, Makarony jako paski, Makaro-
ny jako rurki, Marcepan, Mąka, Mąka ziemniaczana, Melasa, 
Mieszanki piekarskie i ciastkarskie: Mieszanki i koncentraty 
do produkcji lodów do produkcji lodów, Mieszanki i koncen-
traty cukiernicze deserów i ciast w proszku, Mieszanki wielo-
ziarniste przeznaczone dla wyrobów piekarskich i ciastkar-
skich, Mięso w chlebie, Miód, Muesli, Musztarda, Naleśniki, 
Naleśniki słone, Ocet, Onigiri jako kulki ryżowe, Opłatki, Gala-
retki owocowe jako słodycze, Pałeczki lukrecjowe jako wyro-
by cukiernicze, Papier jadalny, Papka ryżowa do celów kuli-
narnych, Pasztet w cieście (pâté en croûte), Pepitki stosowa-
ne jako ciastka, Pielmieni, Piernik, Pierożki na bazie maki, Pie-
rożki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi [kimchijeon], Pod-
płomyki na bazie ziemniaków, Płatki owsiane, Pieczywo imbi-
rowe, Pieprz, Piernik, Pierożki ravioli, Płatki zbożowe, Polep-
szacze stosowane w cukiernictwie i piekarnictwie, Polewy 
do ciast, Pomadki jako cukierki, Posypki i dodatki smakowe 
stosowane w cukiernictwie i piekarnictwie, Potrawy na bazie 
mąki, Półprodukty żywnościowe w proszku na bazie mąki, 
Pralinki, Preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domo-
wego, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty żywno-
ściowe ze skrobi, Propolis, Proszki spulchniające do piecze-
nia, Proszki do sporządzania lodów, Przyprawy, Przyprawy 
smakowe jako sosy, marynaty, puddingi, Produkty wiążące 
do kiełbas, Przekąski na bazie zbóż, Ptifurki jako ciasteczka, 
Puddingi, Quiche, Ramen jako japońskie danie na bazie ma-
karonu, Ryż, Rollsy, Roślinne preparaty zastępujące kawę, Saj-
gonki, Słodycze owocowe, Sorbety jako lody, Spaghetti, Su-
chary, Syrop cukrowy do celów spożywczych, Szafran, Środki 
wiążące do lodów spożywczych, Sago, Siemię lniane do ce-
lów kulinarnych jako przyprawa, Skrobia do celów spożyw-
czych, Skrystalizowany cukier kamienny, Słodycze, Słodycze 
ozdobne na choinkę, Słodziki, Słód do celów spożywczych, 
Sosy do polewania deserowe, Sosy jako przyprawy, Sól 
do konserwowania żywności, Spaghetti, Suchary, Sushi, Sta-
bilizatory do śmietany, Tabule, Tako, Tapioka, Tacos jako danie 
meksykańskie, Tarty, Tarty z owocami, Tortille, Udon jako ma-

karon japoński, Wafle ryżowe, Wanilia, Wermiszel, White 
pudding stosowany jako deser, Wyroby cukiernicze, Wyroby 
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekora-
cji ciast, Wyroby piekarnicze i ciastkarskie, Wysokoproteino-
we batoniki zbożowe, Zaczyn, Zielenina jako przyprawy, 
Zioła konserwowane jako przyprawy, Żele i zagęstniki 
do wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, Żywność na ba-
zie mąki, 31 Algarobilla [pasza dla zwierząt], Aloes [roślina], 
Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Bagassa z trzciny cu-
krowej [w stanie surowym], Chleb świętojański, surowy, 
Chmiel, Choinki, Cukinie świeże, Cykoria świeża, Cytryny 
świeże, Czosnek świeży, Darń naturalna, Drewno nieobro-
bione, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Preparaty zwiększa-
jące niesienie się drobiu, Drób [żywy], Fasola, świeża, Groch 
świeży, Grzybnia do rozmnażania, Grzyby świeże, Ikra rybia, 
Jadalne owady, żywe, Jadalne siemię lniane, nieprzetworzo-
ne, Jagody jałowca, Jagody, świeże owoce, Jaja do wylęga-
nia, zapłodnione, Jajeczka jedwabników, Jęczmień, Kabacz-
ki świeże, Karczochy świeże, Karmy i pasze dla zwierząt, 
Karpie żywe, Kasze dla drobiu, Kasztany jadalne świeże, Kieł-
ki pszenicy jako pasza dla zwierząt, Kompozycje świeżych 
owoców, Konopie nieprzetworzone, Kopra, Kora surowa, 
Korek jako surowiec, Korzenie cykorii, Korzenie do spożycia 
przez zwierzęta, Krzewy, Krzewy róż, Kukurydza, Kwiaty, 
Kwiaty suszone do dekoracji, Langusty [żywe], Liofilizowana 
przynęta wędkarska, Łosoś, żywy, Łupiny orzechów kokoso-
wych, Makuchy, Makuchy rzepaku dla bydła, Makuchy z ku-
kurydzy dla bydła, Małże żywe, Mączka dla zwierząt, Mączka 
lniana [pasza], Mączka lniana jako pasza dla zwierząt, Mącz-
ka rybna na pasze dla zwierząt, Mączka z orzechów arachi-
dowych dla zwierząt, Mąka z ryżu [pasza], Menażeria [dzikie, 
egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub 
naukowych], Mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, 
Migdały [owoce], Napoje dla zwierząt domowych, Nasienie 
żyta, Nasiona, Nieprzetworzona gryka, Nieprzetworzona ko-
mosa ryżowa, Nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane 
lub niełuskane], Nieprzetworzone orzechy, Odpady z go-
rzelni [pasza dla zwierząt], Ogórki świeże, Oliwki świeże, 
Orzechy kokosowe, Orzechy koli, Orzechy laskowe świeże, 
Makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, Orzeszki 
arachidowe świeże, Osad gorzelniany [pozostałości w cza-
sie produkcji wina], Ostrygi żywe, Otręby [pokarm dla zwie-
rząt], Otręby zbożowe, Owies, Owoce cytrusowe świeże, 
Owoce świeże, Palmy, Palmy [liście palmowe], Papryki [rośli-
ny], Pasza dla zwierząt tucznych, Piasek aromatyczny [ściół-
ka] dla zwierząt domowych, Pokarm dla ptaków, Pokarm dla 
zwierząt domowych, Pokrzywy, Pomarańcze, Pory świeże, 
Produkty do tuczenia zwierząt, Produkty uboczne z proce-
su obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, Pszenica, 
Pyłek [materiał surowy], Rabarbar świeży, Raki żywe, Rośliny, 
Rośliny konopi, Rośliny suszone do dekoracji, Ryby żywe, 
Ryż nieprzetworzony, Sadzonki, Sałata świeża, Sardele żywe, 
Sezam jadalny, nieprzetworzony, Siano, Siemię lniane jako 
pasza dla zwierząt, Skorupiaki [żywe], Skorupiaki, żywe, Sło-
ma [pasza], Słomiana mierzwa [do przykrycia humusu], Słód 
dla piwowarstwa i gorzelni, Soczewica świeża [warzywa], 
Sól dla bydła, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
Strzykwy żywe, Suchary dla psów, Szpinak świeży, Szyszki 
chmielowe, Szyszki sosnowe, Świeże kwiaty jadalne, Świeże 
ziarna soi, Świeże ziemniaki, Świeży imbir, Trufle świeże, 
Trzcina cukrowa, Wapno do pasz, Warzywa świeże, Wieńce 
z kwiatów naturalnych, Winogrona świeże, Winorośle, Wo-
dorosty spożywcze, nieprzetworzone, dla ludzi lub zwie-
rząt, Wysłodziny, Wytłoki z owoców, Zarodki [botanika], 
Zboże w ziarnach nieprzetworzone, Ziarna [zboże], Ziarno 
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do żywienia zwierząt, Ziarno kakaowe w stanie surowym, 
Zioła ogrodowe świeże, 35 Agencje importowe i eksporto-
we, Agencje reklamowe, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Badania rynku, Badania w zakresie biznesu, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, Opinie dla wyrobów piekarniczych 
i ciastkarskich, Organizowanie wystaw lub targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, Reklamy za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklamy korespondencyjne, Reklamy prasowe, Rekla-
my radiowe, Reklamy telewizyjne, Zaopatrzenie osób trze-
cich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla in-
nych przedsiębiorstw, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie wyrobów: spożywczych, cukierniczych, piekarniczych, 
Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup 
towarów w hurtowni, sklepach, poprzez Internet z wyroba-
mi: spożywczymi, rolnymi, pasz dla zwierząt, tytoniu, kwia-
tów, mięsa i wędlin, wyrobów mleczarskich, napojów, wyro-
bów z ryb, Wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, 43 Bary szybkiej obsługi jako snack-bary, Dekorowa-
nie ciast, Dekorowanie żywności, Domy turystyczne, Infor-
macje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, 
Kafeterie jako bufety, Motele, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjona-
ty, Restauracje samoobsługowe, Rzeźbienie w jedzeniu, 
Usługi barowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi restaura-
cyjne, Wynajmowanie sal na zebrania, Wypożyczanie urzą-
dzeń do gotowania.

(210) 537811 (220) 2021 12 16
(731) EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) EFL LEASING
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Zarządzanie i doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-
nością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie transak-
cji handlowych i umów handlowych, Negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi aukcji 
i aukcji odwrotnych, Organizowanie aukcji internetowych, 
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów pu-
blicznych, Usługi sprzedaży pojazdów, Usługi sprzedaży on-
line pojazdów za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
(w tym telefonów komórkowych), sieci teleinformatycznych 
i komputerowych sieci komunikacyjnych typu Internet i in-
tranet poprzez strony elektroniczne, Usługi w zakresie eks-
pertyz dotyczących działalności gospodarczej, Audyt dzia-
łalności gospodarczej, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Wyceny handlowe, Usługi wyceny działalności 
gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Audyt finansowy, 
Analizy i raporty statystyczne, Usługi przetwarzania danych, 
Zarządzanie bazami danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, 36 Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Finanso-
wanie leasingu pojazdów, Faktoring, Gwarancje, ekspertyzy 
i oceny ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, 
Usługi finansowe, Usługi bankowe, Wyceny i analizy finanso-
we, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 41 Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 

45 Usługi prawne, Usługi w zakresie mediacji, Usługi prawne 
świadczone w ramach operacji bankowych, finansowych, 
walutowych i dotyczących nieruchomości.

(210) 537820 (220) 2021 12 16
(731) MAZURKIEWICZ MAREK, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Festiwal Zderzenie Teatrów
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie festi-
wali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali do ce-
lów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rekre-
acyjnych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, 
Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festi-
wali związanych z muzyką jazzową, Prowadzenie festiwali 
sztuk scenicznych, Rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, 
Usługi festiwali muzycznych, Fotografia, Fotografia portreto-
wa, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Informacja o bile-
tach na imprezy rozrywkowe, Organizacja rezerwacji biletów 
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Rezerwacja bile-
tów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja biletów na imprezy 
kulturalne, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwo-
wanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Usługi agencji 
sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie 
dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, Zamawianie ar-
tystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), Usłu-
gi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 
Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Montaż 
programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, 
Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie 
na taśmach wideo, Organizacja wystaw do celów kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie, produkcja i wy-
stawianie spektakli teatralnych, Organizowanie spektakli 
rozrywkowych, Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli 
muzycznych, Produkcja filmów, spektakli, Produkcja spekta-
kli scenicznych, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie 
spektakli teatralnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów 
dla telewizji, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie 
książek i recenzji, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, 
Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publi-
kacja i redagowanie książek, Publikacja kalendarzy imprez, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organi-
zowanie przedstawień, Warsztaty w celach kulturalnych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobie-
ralnych], Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, Organizowanie wido-
wisk historycznych w plenerze, Rezerwacja miejsc na pokazy 
i rezerwacja biletów teatralnych, Organizowanie pokazów 
w celach kulturalnych, Pokazy cyrkowe, Organizacja i pre-
zentacja widowisk, Organizowanie widowisk w celach kul-
turalnych, Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, 
Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Produkcja 
widowisk, Produkcja widowisk teatralnych, Reżyserowanie 
widowisk teatralnych, Widowiska komediowe na żywo, Usłu-
gi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, Usługi 
w zakresie produkcji widowisk, Widowiska teatralne zarówno 
animowane, jak i z udziałem aktorów, Prezentacja przedsta-
wień na żywo, Produkcja przedstawień i programów radio-
wych i telewizyjnych, Przedstawienia cyrkowe, Przedstawie-
nia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawie-
nie operowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby 
przedstawień sztuki widowiskowej, Dostarczanie informacji 
na temat aktywności kulturalnych.
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(210) 537826 (220) 2021 12 16
(731) CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Konstantynów Łódzki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ MEDICAL CENTERS 

THE MEDICI

(531) 25.01.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 39 Usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunko-
wych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, Transport 
karetkowy, 42 Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i far-
makologii, Badania kliniczne, Próby kliniczne, Usługi badań 
farmaceutycznych, Badania naukowe w dziedzinie farmacji, 
44 Kliniki medyczne, Usługi prywatnych szpitali, Usługi me-
dyczne, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świad-
czone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, 
Usługi telemedyczne, Usługi medyczne w zakresie wydawa-
nia orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi 
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, Przeprowadzanie diagnozy chorób, 
Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi analiz laboratoryj-
nych związanych z leczeniem ludzi, Usługi obrazowania me-
dycznego, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi w zakre-
sie zdrowia psychicznego, Wynajem sprzętu do opieki zdro-
wotnej dla ludzi, Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, Terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja fizyczna, Zapewnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Usługi dorad-
cze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i informacyjne 
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z pro-
duktami farmaceutycznymi, Przygotowywanie i wydawanie 
lekarstw.

(210) 537837 (220) 2021 12 17
(731) GÓRECKI MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAMY GADŻETY

(531) 16.03.13, 18.01.05, 02.05.08, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, Marketing internetowy, Pisanie 
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyj-
nych, Produkcja materiałów reklamowych, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, Przygotowy-
wanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie pre-
zentacji w celach reklamowych, Publikowanie materiałów 
reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych, Redagowanie tek-
stów reklamowych, Reklamy online, Udzielanie informacji 
związanych z reklamą, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi zarządzania 
społecznością online, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji 
produktów, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej w Internecie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torbami papierowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z torbami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z torbami na zakupy z tworzywa sztucznego, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami biuro-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
biurowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami papierniczymi do pisania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami papierniczymi do pisania, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z długopisami kolorowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z długopisami koloro-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kołonotat-
nikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kołonotatni-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naklejkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z naklejkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z notatnikami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z notatnikami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z notesami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z notesami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z torbami na zakupy z tworzywa sztucznego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z organizerami osobistymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z organizerami osobi-
stymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pamiętni-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pamiętnika-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziennikami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziennikami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami szkolnymi 
[artykuły piśmienne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami szkolnymi [artykuły piśmienne], Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z terminarzami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z terminarzami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z zakładkami do książek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z zakładkami do książek, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z zeszytami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z zeszytami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami piśmienniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami piśmienniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami przeznaczo-
nymi do wymazywania, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wyrobami przeznaczonymi do wymazywania, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z broszurami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z broszurami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z drukowanymi materiałami dydaktycz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukowanymi 
materiałami dydaktycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z drukowanymi materiałami ilustracyjnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z drukowanymi materiałami 
ilustracyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dru-
kowanymi materiałami szkoleniowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z drukowanymi materiałami szkoleniowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukowanymi ma-
teriałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z drukowanymi materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z fiszkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z fiszkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kalendarzami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kalendarzami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z książkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z książ-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z plakatami 
reklamowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plaka-
tami reklamowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kubkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naczyniami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z naczyniami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z szklankami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z szklankami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kieliszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z kieliszkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
czyniami do picia i akcesoriami barowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z naczyniami do picia i akcesoriami ba-
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rowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 41 Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opraco-
wywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Usługi pisania tekstów, 
Usługi w zakresie publikowania online, Organizowanie i pro-
wadzenie wykładów, Produkcja szkoleniowych filmów wi-
deo, Kursy szkoleniowe, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Warsztaty 
w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, 
Zapewnianie szkoleń online, Organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie kursów, 
seminariów i warsztatów, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych szkoleń, Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

(210) 537846 (220) 2018 11 14
(731) V4 HOLDING, a.s., Czadca, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V4 Group LEGAL. TAX & AUDIT ADVISORY GROUP

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Administracja biznesowa, Usługi biurowe, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, 36 Finansowanie nieruchomości.

(210) 537937 (220) 2021 12 20
(731) NORDMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gardna Wielka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nordmedic

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna/hurtowa, prowadzo-
na stacjonarnie oraz on-line’owo środków kosmetycznych 
i leczniczych, suplementów, urządzeń medycznych i reha-
bilitacyjnych, 44 Usługi związane z prowadzeniem apteki, 
Usługi fizjoterapii stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej, 
Usługi fizykoterapii, Opieka zdrowotna, Medyczna opieka 
pielęgniarska, Klinki medyczne, Niehospitalizacyjne placówki 
opieki medycznej, Placówki rekonwalescencji prowadzone 
w warunkach domowych lub sanatoryjnych, Usługi rekon-
walescencji, Usługi szpitali i zakładów opiekuńczo- leczni-
czych, Usługi kuracji uzdrowiskowych.

(210) 537947 (220) 2021 12 20
(731) CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIERWSI PRZED RAKIEM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.25
(510), (511) 44 Usługi opieki medycznej, Usługi profilaktycz-
ne, diagnostyczne i lecznicze w zakresie specjalistycznej 
opieki medycznej.

(210) 537976 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW MINI SNACKI WĘDZONE DOJRZEWAJĄ  

DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono  
z 174 g mięsa BEZ DODATKU: sztucznych barwników 
fosforanów glutaminianu sodu

(531) 08.05.03, 08.05.04, 05.01.03, 05.03.02, 11.03.05, 25.01.15, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, chipsy mięsne.

(210) 537977 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU BEKONU 

DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g produktu 
wyworzono z  160 g mięsa BEZ DODATKU: 
fosforanów glutaminianu sodu PRODUKT 
BEZGLUTENOWY 

(531) 05.01.03, 05.03.02, 05.07.02, 08.05.04, 11.03.05, 25.01.15, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, chipsy mięsne.

(210) 537978 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU CHEDDAR 
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g produktu 
wyworzono z 160 g mięsa BEZ DODATKU: 
fosforanów glutaminianu sodu PRODUKT 
BEZGLUTENOWY 

(531) 05.01.03, 05.07.02, 05.03.02, 11.03.05, 08.05.04, 08.03.12, 
25.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, chipsy mięsne.

(210) 538001 (220) 2021 12 22
(731) CAREIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosme-
tyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Ko-
smetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji 
urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do stoso-
wania na skórę, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki 
przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sprosz-
kowanej [pudry], Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki 
w postaci płynów, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmety-
ki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], 
Płynne kremy [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [ko-
smetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające 
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, 5 Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety, 
Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplemen-
ty diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z witamin, 
Suplementy diety w płynie, Suplementy odżywcze w pły-
nie, Suplementy żywnościowe, Suplementy żywnościowe 
w postaci proszku, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Marketing bezpośredni, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dostar-

czanie informacji marketingowych, Działalność reklamowa, 
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefo-
nicznych, Marketing internetowy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej związanej z kosmetykami, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży suplementów diety online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Dostarczanie informa-
cji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednic-
twem internetu, Dostarczanie informacji handlowych kon-
sumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, Usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów ko-
smetycznych, Dostarczanie informacji marketingowej, Do-
starczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Kampanie marketingowe.

(210) 538220 (220) 2021 12 29
(731) Rivian IP Holdings, LLC, Plymouth, US
(540) (znak słowny)
(540) INDER
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, Materia-
ły metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Prze-
nośne konstrukcje metalowe, Nieelektryczne liny plecione 
i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby metalowe, 
Pojemniki metalowe, w tym do przechowywania lub trans-
portu, Sejfy, Kotwice, Pływające doki metalowe do cumowa-
nia łodzi, Kotwice morskie, Stopy metali nieszlachetnych, 
Płyty kotwiące, Metalowe emblematy do pojazdów, Dzwony 
i dzwonki, Kable metalowe nieelektryczne, Metalowe złącza 
kablowe nieelektryczne, Łańcuchy metalowe, Zaciski meta-
lowe do kabli i rur, Metalowe trampoliny do skoków do wody, 
Metalowe maszty flagowe, Drabiny metalowe, Metalowe 
zamki do pojazdów, Sprzęt metalowy, mianowicie karabiń-
czyki metalowe, Przenośne metalowe schody do wejścia 
na pokład dla pasażerów, Słupy metalowe, Rolki i bloki meta-
lowe, inne niż do maszyn, Liny metalowe, Metalowe wspor-
niki montażowe, 7 Silniki do pojazdów morskich, Silniki elek-
tryczne do pojazdów i pojazdów morskich, Automatyczne 
kotwice wielohakowe do użytku morskiego, Maszyny do wy-
równywania nadwozia i ram pojazdów oraz konstrukcyjne 
części zamienne do tych maszyn, Filtry powietrza do silni-
ków elektrycznych i innych silników do pojazdów, Cylindry 
silników do pojazdów, Generatory do pojazdów morskich 
i lądowych, Urządzenia zapłonowe do silników pojazdów lą-
dowych i morskich, Sprężarki pneumatyczne i hydrauliczne 
do pojazdów, Pompy olejowe do pojazdów lądowych i mor-
skich, Kolektory jako część układu wydechowego pojazdu, 
Pompy wodne do pojazdów lądowych i morskich, Części 
do pojazdów, mianowicie obudowy silników, Części do po-
jazdów, mianowicie chłodnice oleju, Części do pojazdów, 
mianowicie korki i pokrywy do zbiorników oleju, Części 
do pojazdów, mianowicie zbiorniki na olej, Części mecha-
niczne do silników pojazdów lądowych i morskich, Miarki 
poziomu oleju do pojazdów, Paski rozrządu do silników 
do pojazdów lądowych i morskich, Sprężarki powietrza 
do pojazdów, Silniki wycieraczek szyby przedniej do pojaz-
dów morskich lub lądowych, Przewody zapłonowe do silni-
ków pojazdów, Zapłony elektroniczne do pojazdów, Metalo-
we uszczelki silnikowe do pojazdów, Silniki do łodzi, Silniki 
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elektryczne do łodzi, Napędy do łodzi, Generatory prądu, 
Generatory prądu wykorzystywane jako silniki elektryczne 
do pojazdów, 9 Łodzie ratunkowe, Kompasy okrętowe, Mor-
skie echosondy, Koła ratunkowe, Boje znakowe i sygnaliza-
cyjne, Kamizelki ratunkowe, 12 Pojazdy lądowe i morskie oraz 
części i wyposażenie do nich, Części konstrukcyjne i elemen-
ty układu napędowego w postaci silników elektrycznych 
do pojazdów lądowych i morskich, Nadwozia pojazdów 
morskich, Dopasowane osłony przeznaczone dla pojazdów 
morskich, Niestandardowe skórzane wnętrza do pojazdów, 
Tapicerka do pojazdów, Elektryczne pojazdy lądowe i mor-
skie, Części elektryczne do pojazdów, mianowicie silniki elek-
tryczne, Wycieraczki do przednich szyb, W pełni elektryczne, 
wysokowydajne pojazdy morskie, Siedzenia pojazdów, Silniki 
elektryczne do pojazdów lądowych i morskich, Mocowania 
silników do pojazdów, Emblematy do pojazdów, Poduszki 
do siedzeń do pojazdów, Lusterka do pojazdów, Haki specjal-
nie zaprojektowane do użytku w pojazdach do mocowania 
akcesoriów pojazdów, Szyby przednie pojazdów, Zabezpie-
czenia antykradzieżowe do pojazdów, Ochraniacze siedzeń 
pojazdów, Części do napraw strukturalnych do pojazdów lą-
dowych i morskich, Nadwozia pojazdów lądowych i mor-
skich, Pióra wycieraczek szyby przedniej do pojazdów, Szyby 
do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Pasy 
bezpieczeństwa do użytku w pojazdach, Akcesoria dodatko-
we do pojazdów, mianowicie organizery pojazdów w posta-
ci toreb, siatek i tac specjalnie przystosowane do montażu 
w pojazdach, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń pojazdów, 
Pojazdy elektryczne, a mianowicie samochody osobowe, sa-
mochody ciężarowe, łodzie, Rowery, Zamki elektryczne 
do pojazdów silnikowych, Systemy alarmowe do pojazdów 
silnikowych, Przyczepy do pojazdów morskich, Silniki do po-
jazdów lądowych, 16 Papier i karton, Materiały drukowane, 
Materiały introligatorskie, Fotografie, Artykuły papiernicze 
i biurowe, z wyjątkiem mebli, Kleje do artykułów papierni-
czych lub do użytku domowego, Materiały do rysowania 
i materiały dla artystów, Pędzle malarskie, Materiały instrukta-
żowe i dydaktyczne, Arkusze, folie i torby z tworzyw sztucz-
nych do zawijania i pakowania, Czcionki drukarskie, matryce 
drukarskie, Drukowane podręczniki z zakresu konserwacji 
i naprawy pojazdów, Pióra i długopisy, Papier, Materiały pa-
piernicze, Naklejki, 18 Skóra i imitacje skóry, Skóry zwierzęce, 
skóry surowe, Walizki i torby uniwersalne, Parasole i parasole 
przeciwsłoneczne, Laski, Bicze, uprząż i wyroby rymarskie, 
Obroże, smycze i okrycia dla zwierząt, Torby na książki, Torby 
szkolne, Kufry i torby podróżne, Parasolki, Torby turystyczne, 
Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposaże-
nia, Kosmetyczki sprzedawane bez wyposażenia, Skórzane 
torby, 21 Przybory i pojemniki do użytku domowego lub ku-
chennego, Naczynia do gotowania i przybory do gotowania, 
Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Grze-
bienie i gąbki, Pędzle i szczotki, z wyjątkiem pędzli malar-
skich, Materiały do produkcji pędzli i szczotek, Przybory 
do czyszczenia, Nieprzetworzone lub półprzetworzone 
szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, Wy-
roby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne, Filiżanki i kubki, 
Butelki sprzedawane puste, Pudełka śniadaniowe, Szkło 
na szyby do pojazdów, Szkło do lamp sygnalizacyjnych lub 
reflektorów do pojazdów, 24 Tekstylia i substytuty wyrobów 
tekstylnych, Bielizna stołowa i pościelowa, Zasłony tekstylne 
lub plastikowe, Ręczniki, Ręczniki plażowe, Koce, Zasłony 
okienne, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Artykuły odzie-
żowe, mianowicie t-shirty, bluzy, swetry, szorty, spodnie, ko-
szule, kurtki, płaszcze, czapki, obuwie, Nakrycia głowy, mia-
nowicie czapki sportowe, czapki, daszki przeciwsłoneczne, 
Czapki dla noworodków, niemowląt, małych dzieci i dzieci, 
Odzież jednoczęściowa dla niemowląt i małych dzieci, 

Odzież niemowlęca, 26 Koronki, ozdobne taśmy plecione 
i hafty oraz wstążki i kokardki pasmanteryjne, Guziki, haftki, 
szpilki i igły, Sztuczne kwiaty, Ozdoby do włosów, Sztuczne 
włosy, Łaty do odzieży z tkaniny, Ozdobne naszywki z tkani-
ny, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie 
czynności biurowych, usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, w tym w zakresie działalności gospodar-
czej, polegającej na obsłudze systemów baterii elektrycz-
nych składających się z elektrycznych urządzeń bateryjnych 
połączonych bezprzewodowo z osadzonym zdalnie aktuali-
zowalnym oprogramowaniem systemowym i sprzętowym 
oraz oprogramowaniem wspierającym do przechowywania 
i oddawania zmagazynowanej energii elektrycznej do celów 
działalności gospodarczej, Usługi sprzedaży pojazdów, Skle-
py detaliczne, punkty sprzedaży i sklepy typu pop-up w za-
kresie pojazdów, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, mianowicie pomoc w opracowywaniu strate-
gii biznesowych, Świadczenie usług doradczych i konsulta-
cyjnych na rzecz konsumentów w zakresie zakupu pojazdów, 
Świadczenie usług informacyjnych w postaci dostarczenia 
katalogów online zawierających informacje dotyczące po-
jazdów i stacji ładowania, 37 usługi w zakresie instalowania, 
konserwacji, wymiany i naprawy systemów baterii elektrycz-
nych składających się z elektrycznych urządzeń bateryjnych 
połączonych bezprzewodowo z osadzonym zdalnie aktuali-
zowalnym oprogramowaniem systemowym i sprzętowym 
oraz oprogramowaniem wspierającym do przechowywania 
i oddawania zmagazynowanej energii elektrycznej do celów 
działalności gospodarczej, 40 Obróbka materiałów wykorzy-
stywanych w pojazdach, Recykling odpadów i śmieci, 
Oczyszczanie powietrza i uzdatnianie wody, Usługi drukar-
skie, Konserwowanie żywności i napojów, Produkcja pojaz-
dów na zamówienie, Leasing elektrycznych urządzeń bate-
ryjnych połączonych bezprzewodowo z osadzonym zdalnie 
aktualizowalnym oprogramowaniem systemowym i sprzę-
towym do przechowywania i oddawania zmagazynowanej 
energii elektrycznej, w celu stabilizacji i zaspokojenia zapo-
trzebowania na energię elektryczną oraz realizację celów 
zużycia energii, Akrylowe wykańczanie pojazdów, 42 Profe-
sjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej 
w odniesieniu do energii słonecznej i odnawialnej.

(210) 538269 (220) 2021 12 30
(731) GÓRALCZYK OKSANA KÓŁKO KRZYŻYK, Strzeniówka
(540) (znak słowny)
(540) ox wear
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, spodnie, 
Spódnice, Sukienki, Koszule, Koszulki, Podkoszulki, T-shir-
ty, Pulowery, Swetry, Bluzy, Bluzki, Kamizelki, Kombinezony, 
Odzież wierzchnia, Kurtki, Palta, Płaszcze, Prochowce, Getry, 
Legginsy, Bielizna, Skarpetki, Rajstopy, Czapki, Daszki do cza-
pek, Nauszniki, Kapelusze, Osłony przed słońcem, Rękawiczki 
(odzież), Stroje kąpielowe, Bandany na szyję, Chusty, Fulardy, 
Szale, Szaliki, Buty, Boty, Bryczesy, Półbuty, Sandały, Kalosze, 
Obuwie plażowe, Pantofle domowe, Odzież dziecięca, Wy-
prawki dziecięce (odzież), Paski (odzież), Szelki, 35 Informacja 
handlowa o towarach, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
towarów takich jak: odzież, spodnie, spódnice, sukienki, ko-
szule, koszulki, podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, blu-
zy, kamizelki, kombinezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta, 
płaszcze, prochowce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, na-
krycia głowy, czapki, daszki do czapek, nauszniki, kapelusze, 
osłony przed słońcem, rękawiczki (odzież), stroje kąpielowe, 
bandany na szyję, chusty, fulardy, szale, szaliki, obuwie, buty, 
boty, bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obuwie plażowe, 
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pantofle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dziecięce, 
serwetki dla dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież), 
szelki, pościel, koce, narzuty, pokrowce na łóżka, kołdry, po-
krowce na materace, bielizna pościelowa, ręczniki, torby, ku-
fry, walizki, plecaki, torebki, torby, siatki, futerały, portmonet-
ki, parasole i parasolki, papier i tektura, almanachy, notatniki, 
pudełka kartonowe lub papierowe, bloczki (papeteria), karty 
okolicznościowe, broszury, kalendarze, tektura, karty, mate-
riały piśmienne, zabawki pozwalające nabywcy na ich swo-
bodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hurtowni, Sprze-
daż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet takich 
towarów jak: odzież, spodnie, spódnice, sukienki, koszule, 
koszulki, podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, bluzy, ka-
mizelki, kombinezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta, płasz-
cze, prochowce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia 
głowy, czapki, daszki do czapek, nauszniki, kapelusze, osłony 
przed słońcem, rękawiczki (odzież), stroje kąpielowe, banda-
ny na szyję, chusty, fulardy, szale, szaliki, obuwie, buty, boty, 
bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obuwie plażowe, panto-
fle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dziecięce, serwet-
ki dla dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież), szelki, 
pościel, koce, narzuty, pokrowce na łóżka, kołdry, pokrowce 
na materace, bielizna pościelowa, ręczniki, torby, kufry, waliz-
ki, plecaki, torebki, torby, siatki, futerały, portmonetki, paraso-
le i parasolki, papier i tektura, almanachy, notatniki, pudełka 
kartonowe lub papierowe, bloczki (papeteria), karty okolicz-
nościowe, broszury, kalendarze, tektura, karty, materiały pi-
śmienne, zabawki, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Reklama, Marketing, Promocja.

(210) 538344 (220) 2021 12 31
(731) TECHMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHMO Voice Technologies

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Dyktafony, Interfejsy audio, Interfejsy kom-
puterowe, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy 
sterujące komputerowe, nagrane, Urządzenia do lokalizo-
wania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania danych, Urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, 35 Pozyskiwanie danych 
do komputerowych bazy danych, Obróbka tekstów, Pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Sta-
tystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, 
Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Usługi komuni-
kacji korporacyjnej, 38 Usługi telefoniczne, Zapewnianie 
dostępu do baz danych, 42 Aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, Badania w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnych, Badania naukowe, Chmura oblicze-
niowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, Elektroniczne moni-
torowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania 
kradzieży tożsamości w Internecie, Instalacja oprogramo-
wania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 

komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja progra-
mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
Medyczne badania naukowe, Monitoring systemów kom-
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, Opracowywanie platform kompute-
rowych, Opracowywanie projektów technicznych, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], 
Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Przechowywanie da-
nych elektronicznych, Usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi 
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem 
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego.

(210) 538361 (220) 2022 01 03
(731) STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klub Pod Palmą www.palma.rzeszow.pl 1985

(531) 05.03.07, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 25.07.08, 25.01.18, 
26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Dyskoteki, Usługi klu-
bów nocnych, Usługi rozrywkowe świadczone w klubach 
nocnych.

(210) 538364 (220) 2022 01 03
(731) INTELLIGENT HIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poddębice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Intelligent Hives

(531) 03.13.05, 16.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania, Mobilne apli-
kacje, aplikacje komputerowe do pobrania, czujniki, Czytniki, 
Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Dzwonki [urzą-
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dzenia sygnalizacyjne], Elektryczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, Instalacje elektryczne, Inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), Interfejsy komputerowe, Kodowane 
identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Komputery, Licz-
niki, Nadajniki, Centralki, nadajniki sygnałów elektronicznych, 
Programy komputerowe, GPS, Lokalizatory GPS, Urządzenia 
GPS, Czujniki GPS, Systemy GPS, Odbiorniki GPS, Mapy GPS, 
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Przy-
rządy do pomiaru wagi, Wagi, Wagi elektryczne i elektro-
niczne, Przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowa-
nia, Wskaźniki ilości, Wskaźniki cyfrowe, Wskaźniki prędkości, 
Wskaźniki temperatury, Kontrolery czujników, Kontrolery ru-
chu, Elektroniczne kontrolery cyfrowe, Urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, Urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, Stacje meteorologiczne, urządzenia do mierzenia siły 
wiatru, Oprogramowanie do monitorowania stanu zdrowia 
i aktywności zwierząt, Czujniki wibracji, Czujniki ruchu, Czuj-
niki temperatury, Czujniki wilgotności, Czujniki do pomia-
ru temperatury, wilgotności, ciężaru, wibracji montowane 
w ulach, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów ta-
kich jak: urządzenia elektroniczne, które monitorują poziomy 
temperatury, wilgotności i wagi pszczół w koloniach pszcze-
lich w celu wspierania zdrowych kolonii pszczół poprzez in-
tegrację technologii czujników i algorytmów biologicznych, 
oprogramowanie do pobrania, Mobilne aplikacje, aplikacje 
komputerowe do pobrania, czujniki, Czytniki, Elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe, Dzwonki [urządzenia sygna-
lizacyjne], Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Insta-
lacje elektryczne, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomia-
rowe), Interfejsy komputerowe, Kodowane identyfikacyjne 
bransoletki magnetyczne, Komputery, Liczniki, Nadajniki, Na-
dajniki sygnałów elektronicznych, Programy komputerowe, 
GPS, Lokalizatory GPS, Urządzenia GPS, Czujniki GPS, Systemy 
GPS, Odbiorniki GPS, Mapy GPS, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Przyrządy do pomiaru wagi, wagi, 
wagi elektryczne, elektroniczne, Przyrządy miernicze, do wy-
krywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, Urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, miód, mleczko pszczele spożywcze, propolis 
spożywczy, kit pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzga, ciastka, wy-
roby piekarnicze, wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, 
słodycze, wyroby ciastkarskie z dodatkiem miodu, wyroby 
piekarnicze z dodatkiem miodu, wyroby cukiernicze z do-
datkiem miodu, wyroby czekoladowe z dodatkiem miodu, 
słodycze z dodatkiem miodu, miód, kit pszczeli spożywczy, 
mleczko pszczele do celów spożywczych niemedycznych 
pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapozna-
wać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z kata-
logu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośred-
nictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu 
telezakupów, wykorzystując zamówienia korespondencyjne, 
używając środków telekomunikacji, 38 Usługi telekomunika-
cyjne, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci kompute-
rowe i dostęp do internetu, Usługi telefoniczne, Transmisja 
danych, dźwięków lub obrazów, Cyfrowa transmisja danych 
za pośrednictwem internetu, Elektroniczna transmisja wia-
domości i danych, 42 Usługi projektowania oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi projektowania systemów kom-
puterowych, Usługi projektowania dotyczące programów 
komputerowych, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, wypożyczanie sprzętu takiego jak przyrządy miernicze, 
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, Urzą-
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dy-
daktyczne i symulatory, czujniki, nadajniki, aplikacje mobilne, 
44 Usługi pszczelarskie.

(210) 538794 (220) 2022 01 17
(731) ZARABSKA AGNIESZKA ZUZPER RECYKLING, Ulim
(540) (znak słowny)
(540) ZUZPER
(510), (511) 21 Kontenery na śmieci, odpady i gruz budow-
lany, 37 Usługi odśnieżania, Usługi sprzątania i oczyszczania 
terenów publicznych, 39 Usługi w zakresie wywozu odpa-
dów, Usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, Usłu-
gi w zakresie transportu i składowania odpadów, Wynajem 
kontenerów i pojemników na śmieci, odpady i gruz budow-
lany, Transport drogowy materiałów budowlanych, 40 Usłu-
gi recyklingowe, Recykling odpadów, złomu, papieru, metali, 
tworzyw sztucznych, 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zieleni.

(210) 538812 (220) 2022 01 18
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SOKOLIK CUP
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, 
owoce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie wa-
rzyw, warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty 
warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty mlecz-
ne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie 
mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kuli-
narnych, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrak-
ty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy 
mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 538821 (220) 2022 01 18
(731) DURDA ALBERT, Wólka Szczecka
(540) (znak słowny)
(540) Hapimoto
(510), (511) 35 Reklamowanie samochodów na sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji za po-
średnictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 
Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mecha-
nicznych.

(210) 538836 (220) 2022 01 19
(731) BLASKA MAREK, BLASKA ADAM, KUFFEL SEBASTIAN 

ETNOBAZAR.PL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Worry Dolls
(510), (511) 20 Pojemniki i zamknięcia do nich, niemetalowe, 
Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane 
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, zawarte w tej klasie, Plansze wystawowe, stoiska 
wystawowe i oznakowania do nich, niemetalowe, 28 Gry, za-
bawki i akcesoria do zabawy.

(210) 538938 (220) 2022 01 23
(731) DAJSE, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAJSE

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multime-
dialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażo-
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we, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie przedsta-
wień na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiek-
tami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie 
[organizacja] działalnością kulturalną, Administrowanie [orga-
nizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organiza-
cja] teleturniejami, Administrowanie [organizacja] usługami 
w zakresie gier, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyj-
nych, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Parki i miasteczka 
rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Akredytacja kompetencji 
zawodowych, Akredytacja usług edukacyjnych, Centra roz-
rywki, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, 
Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczących ksią-
żek, Dostarczanie informacji na temat aktywności kultural-
nych, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki 
w postaci nagranej muzyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, 
Escape room [rozrywka], Elektroniczne usługi biblioteczne 
mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych 
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji 
audio i/lub wideo, Fankluby, Fotoreportaże, Goszczenie lig fan-
tasy sports, Gry losowe, Impresariat artystyczny, Impresariat 
teatralny, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Informacja 
o rozrywce, Informacja o wypoczynku, Informacje dotyczące 
działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki dostar-
czane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, In-
formacje o rekreacji, Kabarety, Kabarety i dyskoteki, Kierownic-
two artystyczne artystów estradowych, Kina, Komponowanie 
muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, Konkursy muzyczne, Kształcenie i szkolenia 
w dziedzinie muzyki i rozrywki, Malowanie portretów, Malo-
wanie twarzy, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, 
Nocne kluby, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekre-
acyjne, Obsługa bibliotek, Obsługa gości na imprezach roz-
rywkowych, Obsługa sal tanecznych, Obsługa studia filmowe-
go, Ogrody udostępniane publicznie, Organizacja aktywności 
edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obo-
zach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja 
i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie degusta-
cji wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowadza-
nie konkursów piękności, Organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywno-
ści kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez 
rozrywkowych typu cosplay, Organizacja konkursów muzycz-
nych, Organizacja konkursów piękności, Organizacja konkur-
sów w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organizacja pokazów 
jazdy na łyżwach, Organizacja przyjęć, Organizacja rozrywki 
na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów, Organizacja 
widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie ceremonii 
wręczania nagród, Organizowanie ceremonii wręczania na-
gród związanych z filmem, Organizowanie ceremonii wręcza-
nia nagród związanych z telewizją, Organizowanie ceremonii 
wręczania nagród związanych z filmami wideo, Organizowa-
nie fanklubów, Organizowanie festiwali, Organizowanie festi-
wali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali w ce-
lach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów w celach 

kulturalnych, Organizowanie gal, Organizowanie gier z udzia-
łem publiczności, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyj-
nych, Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywko-
wych dotyczących stylu i mody, Organizowanie i prowadze-
nie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadze-
nie widowisk lotniczych, Organizowanie i przeprowadzanie 
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowa-
nie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, 
Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organi-
zowanie imprez tanecznych, Organizowanie i prowadzenie 
loterii, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i spor-
towych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organi-
zowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edu-
kacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkur-
sów piękności, Organizowanie lokalnych wydarzeń kultural-
nych, Organizowanie pokazów lotniczych, Organizowanie 
pokazów psów, Organizowanie pokazów w celach rozrywko-
wych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Or-
ganizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie przedstawień, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów 
samochodowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie 
rozrywki podczas uroczystości weselnych, Organizowanie roz-
rywki wizualnej, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycz-
nej, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie 
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowa-
nie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie turniejów 
rekreacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zaję-
ciach rekreacyjnych, Organizowanie widowisk historycznych 
w plenerze, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizo-
wanie widowisk scenicznych, Organizowanie widowisk w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie widowisk w celach kultu-
ralnych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, 
Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Ośrodki rozrywkowe, 
Oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, Pisanie piose-
nek, Place zabaw dla dzieci na stacjach benzynowych, Plano-
wanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie po-
kazów filmów, Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk te-
atralnych lub spektakli muzycznych, Planowanie widowisk, 
Pływalnie [baseny], Pokazy filmów kinematograficznych, Po-
kazy filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy filmów 
kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Pokazy kon-
ne, Pokazy laserów [rozrywka], Pokazy psów, Pokazy rodeo, 
Pokazy sztucznych ogni, Pokazy tańca mężczyzn, Pokazy 
uprzednio nagranych programów rozrywkowych, Pokazy 
zwierząt, Prezentacja dzieł teatralnych, Prezentacja filmów, 
Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Prezentacja re-
citali, Produkcja pokazów jazdy na wrotkach, Produkcja poka-
zów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosen-
karzy, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących wy-
stępy tancerzy, Produkcja programów dokumentalnych, Pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja 
programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja programów 
telewizyjnych na żywo, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja programów tele-
wizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja przed-
stawień, Produkcja przedstawień i programów radiowych i te-
lewizyjnych, Produkcja przedstawień muzycznych, Produkcja 
studiów filmowych, Produkcja teleturniejów telewizyjnych, 
Produkcja widowisk, Prowadzenie ceremonii do celów rozryw-
kowych, Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie festiwali filmo-
wych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Prowadzenie 
imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Pro-
wadzenie konkursów piękności, Prowadzenie wycieczek wspi-
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naczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, Prowadzenie występów rozrywkowych 
w postaci sztuk scenicznych, Przedstawianie filmów, Przedsta-
wienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Przeprowadzanie konkursów piękności, Prze-
prowadzanie wycieczek z przewodnikiem po jaskiniach do ce-
lów edukacyjnych, Przeprowadzanie wycieczek z przewodni-
kiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyj-
nych, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobi-
stościami w celach rozrywkowych, Przesłuchania do teletur-
niejów telewizyjnych, Przesłuchania do telewizyjnych konkur-
sów talentów, Przygotowywania programów dokumental-
nych do emisji, Przygotowywanie efektów specjalnych w ce-
lach rozrywkowych, Przygotowywanie napisów do filmów, 
Przygotowywanie napisów na imprezy teatralne na żywo, 
Przygotowywanie programów dokumentalnych dla kin, Przy-
gotowywanie programów rozrywkowych do emisji, Przygoto-
wywanie programów rozrywkowych dla kin, Przygotowywa-
nie serwisów informacyjnych do emisji, Przygotowywanie 
serwisów informacyjnych dla kin, Przygotowywanie tekstów 
do publikacji, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Radio-
we programy rozrywkowe, Rezerwacja biletów na imprezy 
rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Re-
zerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, 
Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organiza-
tora), Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Rozrywka, Roz-
rywka dostarczana przez telewizję kablową, Rozrywka dostar-
czana przez systemy wideotekstowe, Rozrywka filmowa, Infor-
macja o rozrywce, Rozrywka interaktywna, Rozrywka interak-
tywna online, Rozrywka on-line, Rozrywka podczas przerw 
w trakcie imprez sportowych, Rozrywka przez telefon w po-
staci uprzednio nagranych wiadomości o zabarwieniu ero-
tycznym, Rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej 
sieci komunikacyjnej, Rozrywka teatralna, Rozrywka w formie 
pokazów mody, Rozrywka w formie pokazów laserowych, 
Rozrywka w formie pokazów świetlnych, Udostępnianie roz-
rywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka w formie 
telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w po-
staci festiwalu etnicznego, Rozrywka w postaci konkursów 
ortograficznych, Rozrywka w postaci konkursów piękności, 
Rozrywka w postaci przedstawień objazdowych, Rozrywka 
w postaci telewizji w telefonach komórkowych, Rozrywka 
w postaci toczących się teleturniejów, Rozrywka w postaci to-
czących się programów telewizyjnych z różnorodnych dzie-
dzin, Rozrywka w postaci zawodów w rzucaniu toporem, Roz-
rywka z udziałem muzyki, Rozrywka za pomocą bezprzewo-
dowej emisji telewizyjnej, Rozrywka za pośrednictwem telefo-
nu, Rozrywka związana z degustacją wina, Rozrywka za po-
średnictwem telewizji IP, Salony gier automatycznych, Seriale 
nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Śpiew 
chórów gospel, Sport i fitness, Sporządzanie napisów [np. 
do filmów], Studia filmowe, Studia tańca, Świadczenie usług 
rozrywkowych dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych 
za pośrednictwem publikacji, Świadczenie usług rozrywko-
wych za pośrednictwem telewizji, Świadczenie usług rozryw-
kowych za pośrednictwem filmów wideo, Świadczenie usług 
rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, Świadczenie 
usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Świadczenie usług 
w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług w zakresie karaoke, 
Świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, 
Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Szkolenia 
ruchowe dla dzieci, Teleturnieje, Telewizyjne usługi rozrywko-
we, Udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, Udo-
stępnianie bajek dla dzieci przez telefon, Udostępnianie fil-
mów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośred-
nictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostęp-

nianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania 
za pośrednictwem płatnej telewizji, Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Udostępnianie graczom informacji na temat 
rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową, 
Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie informacji 
na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, 
Udostępnianie informacji dotyczących filmów, Udostępnianie 
informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, 
Udostępnianie instrukcji do gry planszowej Go, Udostępnianie 
klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, 
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do teleturniejów, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub 
teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje bry-
dżowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyj-
nych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe go, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do gry w shogi, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na potrzeby przedstawień sztuki widowi-
skowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w paintball, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Udostępnianie 
obiektów kinowych, Udostępnianie obrazów online nie do po-
brania, Udostępnianie online recenzji książek, Udostępnianie 
pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, 
Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udo-
stępnianie programów teatralnych, Udostępnianie przejaz-
dów kolejką tyrolską w celach rozrywkowych, Udostępnianie 
rozrywki online w postaci programów typu teleturnieje, Udo-
stępnianie rozrywki online w postaci lig fantasy sports, Udo-
stępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier, Udostęp-
nianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą inter-
netu, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony inter-
netowej, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podka-
stów, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, Udostęp-
nianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udo-
stępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, Udo-
stępnianie terenów rekreacyjnych, Udostępnianie terenów re-
kreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt domowych, 
Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostęp-
nianie urządzeń do karaoke, Udostępnianie usług i obiektów 
rekreacyjnych, Udostępnianie wyposażenia studiów filmo-
wych, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udostęp-
nianie zewnętrznych obiektów i sprzętu do gry w paintball, 
Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z interne-
towych baz danych, Udzielanie informacji dotyczących pro-
gramów telewizyjnych, Udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie in-
formacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług tele-
wizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, 
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Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie 
muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udzielanie 
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za po-
średnictwem sieci online i Internetu, Udzielanie informacji 
w dziedzinie rekreacji, Udzielanie informacji w dziedzinie mu-
zyki, Układanie rozkładu programów telewizji kablowej [plano-
wanie], Usługi agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi artystów 
estradowych świadczone przez muzyków, Usługi artystów 
estradowych, Usługi centrów rozrywki na obozach wakacyj-
nych, Usługi dekorowania balonami, Usługi doradcze w zakre-
sie rozrywki, Usługi doradztwa w zakresie rozrywki, Usługi do-
tyczące zapewniania rozrywki na statkach wycieczkowych, 
Usługi galerii sztuki, Usługi galerii sztuki świadczone online 
za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, Usługi infor-
macji o rekreacji, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wyda-
rzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Zarządzanie stroną artystyczną lokali 
rozrywkowych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycz-
nych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, 
Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Za-
pewnianie zajęć rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć kultural-
nych, Zapewnianie sal balowych, Zapewnianie rozrywki onli-
ne, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowni-
ków w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie 
obiektów treningowych do biegów z przeszkodami, Zapew-
nianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych 
na świeżym powietrzu, Zapewnianie infrastruktury rekreacyj-
nej i wypoczynkowej, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Za-
pewnianie gier, Zapewnianie dmuchanych domów do skaka-
nia do celów rekreacyjnych, Zapewnianie atrakcji odwiedzają-
cym w celach kulturalnych, Zapewnianie atrakcji odwiedzają-
cym w celach rozrywkowych, Zamawianie artystów estrado-
wych na imprezy (usługi organizatora), Zajęcia zorganizowane, 
dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zajęcia sportowe i kulturalne, 
Wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych, Wystawianie pro-
dukcji w zakresie lekkiej rozrywki, Wystawianie zwierząt, Wy-
stawy zwierząt, Wystawy zwierząt i tresura zwierząt, Prowa-
dzenie wystaw zwierząt, Widowiska teatralne zarówno animo-
wane, jak i z udziałem aktorów, Wypożyczanie książek z biblio-
tek, Widowiska rewiowo-kabaretowe, Widowiska nadawane 
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Warsztaty w celach 
kulturalnych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Usługi zwią-
zane z dyskotekami, Usługi wideobiblioteki, Usługi w zakresie 
tańca erotycznego, Usługi w zakresie wystawiania programów 
lekkiej rozrywki, Usługi w zakresie sal tanecznych, Usługi w za-
kresie rozrywki muzycznej animowanej, Usługi w zakresie roz-
rywki popularnej, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie 
rozrywki kinematograficznej, Usługi w zakresie rekreacji, Usługi 
w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie pokazów fil-
mów kinematograficznych, Usługi w zakresie pisania tekstów 
piosenek, Usługi w zakresie organizowania widowisk kultural-
nych, Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie kompono-
wania muzyki, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie klu-
bów tańca, Usługi w zakresie gier wojennych, Usługi w zakre-
sie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozryw-
ka), Usługi w zakresie fanklubów, Usługi w zakresie fanklubów 
(rozrywka), Usługi w zakresie e-sportu, Usługi technika oświe-
tlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi technika oświe-
tlenia na potrzeby realizacji imprez, Usługi teatrów rewiowych, 
Usługi świadczone przez telefon dotyczące informacji o wy-
ścigach, Usługi szkół [edukacja], Usługi świadczone przez klu-
by rozrywkowe, Usługi świadczone przez bary karaoke, Usługi 
świadczone przez biblioteki, Usługi studiów filmowych, Usługi 
sportowe i kulturalne, Usługi rozrywkowe związane z automa-
tami do gry, Usługi rozrywkowe związane z kwizami, Usługi 

rozrywkowe związane z konkursami, Usługi rozrywkowe za-
pewniane przez telewizję, Usługi rozrywkowe, zajęcia sporto-
we i kulturalne, Usługi rozrywkowe w zakresie dopasowywa-
nia użytkowników z nagraniami audio i wideo, Usługi rozryw-
kowe z udziałem grup muzycznych, Usługi rozrywkowe w za-
kresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, Usługi rozrywko-
we w zakresie muzyki jazzowej, Usługi rozrywkowe w postaci 
organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi 
rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez roz-
rywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, 
Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe 
w postaci filmów, Usługi rozrywkowe w postaci interaktyw-
nych programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci 
programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w formie 
przedstawień kinowych, Usługi rozrywkowe w formie wideo, 
Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, 
Usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, Usługi rozrywko-
we telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywkowe świadczone 
w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem [country 
club], Usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicz-
nych, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Usługi roz-
rywkowe świadczone na torze wyścigów samochodowych, 
Usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, Usługi roz-
rywkowe świadczone przez telefon, Usługi rozrywkowe 
świadczone w klubach nocnych, Usługi rozrywkowe świad-
czone w dyskotekach, Usługi rozrywkowe świadczone na to-
rze wyścigowym, Usługi rozrywkowe świadczone przez pio-
senkarzy, Usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw 
w trakcie imprez sportowych, Usługi rozrywkowe świadczone 
dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupy mu-
zyczne, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzycz-
ną, Usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem radia, 
Usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, Usługi rozrywko-
we oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy da-
nych lub z Internetu, Usługi rozrywkowe obejmujące postacie 
fikcyjne, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usłu-
gi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe 
dla dzieci, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywki dźwiękowej, 
Usługi rekreacyjne związane z wędrówkami z plecakiem, Usłu-
gi rekreacyjne dla osób starszych, Usługi rekreacyjne, Usługi 
radiowe w zakresie zapewniania powtórki materiałów eduka-
cyjnych, Usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, Usłu-
gi przewodników po programach telewizyjnych, Usługi pro-
wadzenia rozmów telefonicznych w celach rozrywkowych, 
Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez 
specjalnych, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, 
Usługi prezenterów muzyki, Usługi prezentacji audiowizual-
nych do celów rozrywkowych, Usługi prezentacji audiowizual-
nych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyj-
nych, Usługi pokazów laserowych, Usługi pokazów filmowych, 
Usługi planowania przyjęć, Usługi planetarium, Usługi pisania 
piosenek na potrzeby niereklamowe, Usługi ośrodków dzikiej 
przyrody [do celów rekreacyjnych], Usługi ośrodka dla osób 
zwiedzających elektrownię [do celów edukacyjnych], Usługi 
mistrzów ceremonii, Usługi miksowania muzyki, Usługi malo-
wania artystycznego murali, Usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie rozrywki udostępnianej przez Internet, Usługi klubowe 
[rozrywka], Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywko-
wych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów noc-
nych, Usługi klubów [kabaretowych], Usługi klubów [dysko-
tek], Usługi kinowe, Edukacja, rozrywka i sport, Biura rezerwacji 
biletów koncertowych, Informacja o biletach na imprezy roz-
rywkowe, Organizacja rezerwacji biletów na spektakle 
i na inne imprezy rozrywkowe, Rezerwacja biletów na imprezy 
kulturalne, Rezerwacja biletów na koncerty, Rezerwacja miejsc 
na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, Rezerwowanie 
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miejsc na pokazy, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy 
sportowe, Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem 
u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kultural-
ne, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi agen-
cji rezerwujących bilety na spektakle teatralne, Usługi agencji 
rezerwujących bilety kinowe, Usługi agencji sprzedaży biletów 
na imprezy rozrywkowe, Usługi agencji sprzedaży biletów on-
line do celów rozrywkowych, Usługi biur sprzedaży biletów 
teatralnych, Usługi informacyjne dotyczące biletów na impre-
zy w zakresie sportów elektronicznych, Usługi informacyjne 
w zakresie biletów na widowiska, Usługi informacyjne w zakre-
sie biletów na wydarzenia sportowe, Usługi kas biletowych, 
Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezer-
wacji biletów na koncerty, Usługi rezerwacji biletów na spekta-
kle, Usługi rezerwacji biletów do teatru, Usługi rezerwacji bile-
tów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, Usługi rezerwa-
cji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyj-
ne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwa-
cji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rezerwa-
cji i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji bile-
tów na imprezy, Usługi w zakresie nabywania biletów na im-
prezy rozrywkowe, Usługi w zakresie nabywania biletów 
na imprezy sportowe, Usługi w zakresie rezerwacji teatralnych, 
Usługi w zakresie rezerwacji biletów do teatru, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikowanie plakatów, 
Publikowanie podręczników, Publikowanie podręczników do-
tyczących zarządzania biznesowego, Publikowanie podręcz-
ników szkoleniowych, Publikowanie przewodników edukacyj-
nych i szkoleniowych, Publikowanie prac naukowych związa-
nych z technologią medyczną, Publikowanie recenzji, Publiko-
wanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowanie słów 
piosenek w postaci arkuszy, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, Publikowanie ulotek, Transkrypcja muzyki na rzecz osób 
trzecich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Świadcze-
nie usług w zakresie studiów nagrań wideo, Tworzenie [opra-
cowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnia-
nie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, Reda-
gowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, 
innych niż reklamowe, Sprawozdania wiadomości, Redagowa-
nie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie cza-
sopisma online obejmującego informacje w dziedzinie gier 
komputerowych, Udostępnianie powieści graficznych online, 
nie do pobrania, Udostępnianie on-line komiksów i powieści 
graficznych nie do pobrania, Udostępnianie podręcznych 
księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, Udo-
stępnianie publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej 
nie do pobrania, Udostępnianie komiksów online, nie do po-
brania, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieral-
nych], Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych 
online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Udo-
stępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publi-
kacji, które mogą być przeglądane, Udzielanie informacji zwią-

zanych z publikowaniem, Usługi agencji w zakresie sprzedaży 
reportaży do kilku stacji, Usługi agencji w zakresie sprzedaży 
wiadomości dla branży nadawczej, Usługi doradcze w zakre-
sie publikowania, Usługi dziennikarskie, Usługi pisania blogów, 
Usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, Usługi 
pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby nierekla-
mowe, Usługi programów informacyjnych dla radia lub telewi-
zji, Usługi publikacji, Usługi publikacji multimedialnego opro-
gramowania rozrywkowego, Usługi publikowania cyfrowych 
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi re-
porterskie, Usługi świadczone przez agencje literackie, Usługi 
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów rekla-
mowych, Usługi w zakresie publikacji przewodników, Usługi 
w zakresie publikacji biuletynów, Usługi w zakresie publikacji 
map, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie 
transkrypcji muzyki, Usługi wydawnicze w zakresie utworów 
muzycznych, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakre-
sie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac dru-
karskich, Wydawanie audiobooków, Usługi związane z pisa-
niem scenariuszy, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środ-
ków skomputeryzowanych, Wydawanie biuletynów, Wydawa-
nie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Wy-
dawanie prospektów, Wydawanie publikacji medycznych, 
Wydawanie przewodników turystycznych, Publikowanie pio-
senek, Publikowanie opowiadań, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Publikowanie nut, Publikowa-
nie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowanie mul-
timediów, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach da-
nych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publi-
kowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamo-
we, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materia-
łów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie 
magazynów konsumenckich, Publikowanie literatury instruk-
tażowej, Publikowanie książek związanych z programami tele-
wizyjnymi, Publikowanie książek związanych z technologią in-
formacyjną, Publikowanie książek związanych z rozrywką, Pu-
blikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, 
Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowa-
nie książek instruktażowych, Publikowanie książek i recenzji, 
Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Pu-
blikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek doty-
czących ligi rugby, Publikowanie książek, czasopism, Publiko-
wanie książek, Publikowanie katalogów dotyczących podróży, 
Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie 
gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie gazet, periody-
ków, katalogów i broszur, Publikowanie fotografii, Publikowa-
nie elektroniczne, Publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publi-
kowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie druków w formie elektronicznej, Publikowanie druków 
w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków, 
również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie doku-
mentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, Publikowanie dokumentów, Publikowanie 
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowa-
nie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, 
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Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czaso-
pism elektronicznych, Publikowanie czasopism, Publikowanie 
arkuszy informacyjnych, Publikowanie, Publikowania broszur, 
Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikacja tekstów w po-
staci nośników elektronicznych, Publikacja recenzji online 
w dziedzinie rozrywki, Publikacja prac naukowych, Publikacja 
podręczników użytkownika, Publikacja multimedialna mate-
riałów drukowanych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Pu-
blikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz da-
nych lub Internetu, Publikacja książek i czasopism elektronicz-
nych online (nie do pobrania), Publikacja kalendarzy imprez, 
Publikacja kalendarzy, Publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja ga-
zet elektronicznych online, Publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, Publikacja drukowanych książek telefo-
nicznych, Publikacja czasopism, Publikacja broszur, Programo-
wanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, 
Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednic-
twem usług teletekstu, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Pisanie scenariu-
szy, Pisanie przemówień politycznych, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Muzyczne usługi wy-
dawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne 
usługi wydawnicze, Multimedialne wydania publikacji elektro-
nicznych, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne 
wydania gazet, Multimedialne wydania czasopism, Korekta 
rękopisów, Konsultacje edytorskie, Komputerowy skład dru-
karski [DTP], Komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji [micro-publishing], Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Elektroniczna publikacja tek-
stów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, Dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier 
komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

(210) 538950 (220) 2022 01 22
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLNA WÓDKA CZYSTA SPIRYTUS ZBOŻOWY 

WIELOKROTNIE DESTYLOWANY SPECIAL

(531) 05.07.02, 01.15.11, 06.19.09, 24.01.10, 24.01.15, 27.05.05, 
27.05.09, 27.05.17, 29.01.15

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Napoje alkoholowe de-
stylowane, wódka.

(210) 539012 (220) 2022 01 24
(731) ARS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE

(531) 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe.

(210) 539016 (220) 2022 01 24
(731) ARS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE

(531) 07.01.24, 27.05.01, 27.05.24, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe.

(210) 539047 (220) 2022 01 25
(731) FABA ADAM, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIÃO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA REGIONAL  

UNICAR BRASIL-ALEMANHA-POLÔNIA FUNDADO EM 
2003 R

(531) 22.01.01, 22.01.25, 26.01.16, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 
29.01.13, 09.01.07

(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne 
media papierowe, Podręczniki [książki], Nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], Skorowidze, Kalendarze, Kalendarze 
z kartkami do wyrywania, Okładki, obwoluty [artykuły pa-
piernicze], Karty pocztowe, Obrazy i zdjęcia, Publikacje dru-
kowane, Materiały piśmienne, 25 Apaszki, Bluzy sportowe, 
Bluzy sportowe z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzki, Koszulki dla 
dzieci, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki spor-
towe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycz-
nych, Buty treningowe [obuwie sportowe], Odzież sportowa, 
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Nakrycia głowy dla dzieci, Czapki [nakrycia głowy], Szaliki, 
T-shirty z krótkim rękawem, Długie luźne stroje, Spodenki, 
Getry, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach.

(210) 539068 (220) 2022 01 26
(731) GRUPA MANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lively

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, 42 Usługi na-
ukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie 
projektowania.

(210) 539070 (220) 2022 01 26
(731) MADEJ ARKADIUSZ SKUP AUT MAŁOPOLSKA, 

Brzozówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKUP AUT MAŁOPOLSKA

(531) 01.17.13, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy, Lądowe pojazdy i środki transportu, 
Pojazdy kołowe, Pojazdy przewożące ładunek, Pojazdy elek-
tryczne, Pojazdy hybrydowe.

(210) 539132 (220) 2022 01 27
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) BEEFITKI
(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) 539156 (220) 2022 01 27
(731) TORUŃSKIE ANIOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA WILFREDO LEONA 9

(531) 01.01.02, 01.01.10, 24.11.25, 24.01.18, 27.05.01, 27.07.21, 
29.01.14

(510), (511) 25 Gadżety reklamowe takie jak: szaliki, chusty, 
kominy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, daszki na głowę 
przeciwsłoneczne, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, 
koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, odzież ze skóry i imitacji 
skóry, obuwie sportowe, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, materiały reklamowe, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 41 In-
formacja o edukacji i rekreacji, kultura fizyczna, studia nagrań 
filmowych i radiowych, usługi w zakresie poprawiania kon-
dycji, organizowanie obozów sportowych, campów, organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, kongresów, konferencji, 
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożycza-
nie sprzętu sportowego, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury, sportu i rekreacji.

(210) 539159 (220) 2022 01 27
(731) NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fakturatka

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.15
(510), (511) 35 Analiza danych i statystyk dotyczących ba-
dań rynkowych, Analiza danych statystycznych z badan ryn-
ku, Analiza rynku, Analizy i raporty statystyczne, Badania 
działalności gospodarczej i badania rynkowe, Badania i anali-
zy rynkowe, Badania rynkowe, Biznesowe usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradza-
nie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia 
ich interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe 
dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo i pomoc w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji lub zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności 
gospodarczej, Elektroniczne przetwarzanie danych, Fakturo-
wanie, Gromadzenie danych, Gromadzenie i systematyzo-
wanie informacji w komputerowych bazach danych, Groma-
dzenie informacji dla firm, Gromadzenie informacji handlo-
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wej, Gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, 
Gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, 
Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja danych sta-
tystycznych dotyczących przedsiębiorstw, Kompilacja i sys-
tematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz da-
nych, Kompilacja informacji do komputerowych baz danych, 
Kompilacja informacji statystycznych, Kompilacja modeli 
statystycznych w celu dostarczania informacji dotyczących 
dynamiki rynku, Kompilacja indeksowanych adresów, Kom-
pilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Konsultacje dotyczące 
przygotowywania statystyk biznesowych, Konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, 
Nabywanie informacji handlowych, Nabywanie informacji 
o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki, 
Nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczących statusu firmy, Opracowywanie biznesowych 
danych statystycznych, Opracowywanie informatorów han-
dlowych, Opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich pu-
blikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, Opra-
cowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Interne-
cie, Opracowywanie statystyk biznesowych, Opracowywa-
nie statystyk biznesowych i informacji handlowych, Przetwa-
rzanie danych, Przetwarzanie danych dla firm, Przetwarzanie 
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności 
gospodarczej, Przetwarzanie wyników badań dotyczących 
działalności gospodarczej, Raporty z analiz rynkowych, 
Skomputeryzowana weryfikacja danych, Skomputeryzowa-
ne gromadzenie indeksów klientów, Skomputeryzowane 
przetwarzanie danych, Sporządzanie faktur, Statystyczne ze-
stawienia, Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Tworzenie komputerowych baz danych, Two-
rzenie list potencjalnych klientów, Tworzenie rejestrów doty-
czących eksporterów, Tworzenie rejestrów dotyczących im-
porterów, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi informacyjne w zakresie przetwarzania da-
nych, Usługi komputerowego przetwarzania informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Usługi księgowe związane 
ze ściąganiem należności, Usługi przetwarzania danych onli-
ne, Usługi w zakresie wyszukiwania danych, Usługi zarządza-
nia danymi, Weryfikacja przetwarzania danych, Wprowadza-
nie i przetwarzanie danych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, Zdobywanie staty-
styk dotyczących działalności gospodarczej dla osób trze-
cich, Zestawianie danych w komputerowych bazach danych, 
Zestawienia statystyczne dla działalności gospodarczej lub 
celów handlowych, 36 Agencje faktoringowe, Agencje kre-
dytowe, Agencje ściągania należności, Agencje ściągania 
wierzytelności, Badania finansowe w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem, Doradztwo dotyczące pożyczek, Doradztwo doty-
czące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, 
Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Doradztwo i analiza finansowa, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzanie ryzykiem finansowym, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Dostarczanie informa-
cji dotyczących faktoringu długów, Działalność finansowa, 
Elektroniczne usługi windykacji należności, Faktoring, Fakto-
ring długów, Faktoring dyskontowy, Faktoring eksportowy, 
Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Finansowanie poży-
czek, Finansowanie pożyczek krótkoterminowych, Finanso-
wanie pożyczek ratalnych, Finansowanie sprzedaży ratalnej, 
Finansowanie zakupów konsumenckich, Finansowanie zaku-
pów na raty, Gromadzenie informacji finansowych, Gwaran-
cje i poręczenia finansowe, Gwarantowanie pożyczek, Infor-
macja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakre-

sie finansów, Inwestycje finansowe, Komputerowe usługi in-
formacyjne dotyczące zarządzania finansami, Kredyty handlo-
we, Ocena danych biura kredytowego, Ocena sytuacji finanso-
wej i wystawianie raportów kredytowych, Ocena zdolności 
kredytowej firm i osób prywatnych, Ocena zdolności kredyto-
wej przedsiębiorstw, Oceny finansowe, Oceny i wyceny finan-
sowe, Organizacja pożyczek, Organizacja ściągania długów, 
Organizowanie kredytów, Organizowanie pożyczek, Organi-
zowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszu dla osób 
trzecich, Poręczenia, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, 
Pożyczki, Pożyczki finansowe dla handlu, Pożyczki pieniężne, 
Prowadzenie spraw finansowych on line, Przetwarzanie infor-
macji finansowych, Przygotowywanie analiz finansowych, 
Skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalno-
ści finansowej, Skomputeryzowane usługi w zakresie informa-
cji finansowej, Sponsorowanie i patronat finansowy, Sporzą-
dzanie raportów finansowych, Sporządzanie raportów i analiz 
finansowych, Ściąganie długów, Ściąganie należności i fakto-
ring, Świadczenie usług finansowych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, Transakcje finansowe, 
Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, Udzielanie kredytów, 
Udzielanie pożyczek, Udzielanie pożyczek finansowych, 
Udzielanie pożyczek finansowych pod zabezpieczenie, Udzie-
lanie pożyczek finansowych pod zastaw, Usługi agencji fakto-
ringowych, Usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, 
Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, 
Usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, Usługi dotyczące fi-
nansów przedsiębiorstw, Usługi dotyczące pożyczania i poży-
czek, Usługi finansowania kupna na raty, Usługi finansowania 
związane z handlem, Usługi finansowe, Usługi finansowe 
świadczone przez internet, Usługi finansowe świadczone 
przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, Usługi finansowe świadczone za pomocą 
środków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone 
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, Usługi fi-
nansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi finansowe 
związane z działalnością gospodarczą, Usługi finansowe zwią-
zane z zapłatą gotówką, Usługi gwarancji finansowych, Usługi 
informacji i doradztwa finansowego, Usługi konsultingowe 
dotyczące udzielania pożyczek, Usługi oceny ryzyka finanso-
wego, Usługi płatności finansowych, Usługi pożyczek finanso-
wych, Usługi w zakresie analiz finansowych, Usługi w zakresie 
badan i analiz finansowych, Usługi w zakresie faktoringu, Usłu-
gi w zakresie faktoringu faktur, Usługi w zakresie fakturowania, 
Usługi w zakresie finansowania i pożyczek, Usługi w zakresie 
finansowania społecznościowego, Usługi w zakresie ocen fi-
nansowych, Usługi w zakresie ściągania długów, Usługi w za-
kresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Usługi 
w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, Usługi w za-
kresie zarządzania długami, Usługi w zakresie zarządzania fi-
nansami, Usługi zarządzania finansami świadczone za pośred-
nictwem internetu, Usługi związane z dokonywaniem transak-
cji finansowych, Usługi związane z transakcjami finansowymi, 
Usługi związane z upadłością, Windykacja, Windykacja należ-
ności i odzyskiwanie długów, Wyceny i analizy finansowe, Za-
pewnienie finansowania dla firm, Zapewnienie finansowania 
dla przedsiębiorstw, Zapewnienie finansowania w zakresie 
sprzedaży, Zarządzanie finansami dla firm, Zarządzanie finan-
sowe za pośrednictwem internetu, Zarządzanie informacją fi-
nansową i usługi analityczne, Zarządzanie majątkiem, 42 Aktu-
alizowanie banków pamięci systemów komputerowych, Ana-
lizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Bada-
nia dotyczące przetwarzania danych, Usługi w zakresie ko-
piowania i konwersji danych, usługi kodowania danych.
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(210) 539160 (220) 2022 01 27
(731) NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fakturatka

(531) 26.03.23, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analiza danych i statystyk dotyczących ba-
dań rynkowych, Analiza danych statystycznych z badan ryn-
ku, Analiza rynku, Analizy i raporty statystyczne, Badania 
działalności gospodarczej i badania rynkowe, Badania i anali-
zy rynkowe, Badania rynkowe, Biznesowe usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradza-
nie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia 
ich interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe 
dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo i pomoc w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji lub zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności 
gospodarczej, Elektroniczne przetwarzanie danych, Fakturo-
wanie, Gromadzenie danych, Gromadzenie i systematyzo-
wanie informacji w komputerowych bazach danych, Groma-
dzenie informacji dla firm, Gromadzenie informacji handlo-
wej, Gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, 
Gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, 
Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja danych sta-
tystycznych dotyczących przedsiębiorstw, Kompilacja i sys-
tematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz da-
nych, Kompilacja informacji do komputerowych baz danych, 
Kompilacja informacji statystycznych, Kompilacja modeli 
statystycznych w celu dostarczania informacji dotyczących 
dynamiki rynku, Kompilacja indeksowanych adresów, Kom-
pilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Konsultacje dotyczące 
przygotowywania statystyk biznesowych, Konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, 
Nabywanie informacji handlowych, Nabywanie informacji 
o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki, 
Nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczących statusu firmy, Opracowywanie biznesowych 
danych statystycznych, Opracowywanie informatorów han-
dlowych, Opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich pu-
blikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, Opra-
cowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Interne-
cie, Opracowywanie statystyk biznesowych, Opracowywa-
nie statystyk biznesowych i informacji handlowych, Przetwa-
rzanie danych, Przetwarzanie danych dla firm, Przetwarzanie 
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności 
gospodarczej, Przetwarzanie wyników badań dotyczących 
działalności gospodarczej, Raporty z analiz rynkowych, 
Skomputeryzowana weryfikacja danych, Skomputeryzowa-
ne gromadzenie indeksów klientów, Skomputeryzowane 
przetwarzanie danych, Sporządzanie faktur, Statystyczne ze-
stawienia, Systematyzacja danych w komputerowych ba-

zach danych, Tworzenie komputerowych baz danych, Two-
rzenie list potencjalnych klientów, Tworzenie rejestrów doty-
czących eksporterów, Tworzenie rejestrów dotyczących im-
porterów, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi informacyjne w zakresie przetwarzania da-
nych, Usługi komputerowego przetwarzania informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Usługi księgowe związane 
ze ściąganiem należności, Usługi przetwarzania danych onli-
ne, Usługi w zakresie wyszukiwania danych, Usługi zarządza-
nia danymi, Weryfikacja przetwarzania danych, Wprowadza-
nie i przetwarzanie danych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, Zdobywanie staty-
styk dotyczących działalności gospodarczej dla osób trze-
cich, Zestawianie danych w komputerowych bazach danych, 
Zestawienia statystyczne dla działalności gospodarczej lub 
celów handlowych, 36 Agencje faktoringowe, Agencje kre-
dytowe, Agencje ściągania należności, Agencje ściągania 
wierzytelności, Badania finansowe w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem, Doradztwo dotyczące pożyczek, Doradztwo doty-
czące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, 
Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Doradztwo i analiza finansowa, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzanie ryzykiem finansowym, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Dostarczanie informa-
cji dotyczących faktoringu długów, Działalność finansowa, 
Elektroniczne usługi windykacji należności, Faktoring, Fakto-
ring długów, Faktoring dyskontowy, Faktoring eksportowy, 
Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Finansowanie poży-
czek, Finansowanie pożyczek krótkoterminowych, Finanso-
wanie pożyczek ratalnych, Finansowanie sprzedaży ratalnej, 
Finansowanie zakupów konsumenckich, Finansowanie zaku-
pów na raty, Gromadzenie informacji finansowych, Gwaran-
cje i poręczenia finansowe, Gwarantowanie pożyczek, Infor-
macja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakre-
sie finansów, Inwestycje finansowe, Komputerowe usługi in-
formacyjne dotyczące zarządzania finansami, Kredyty han-
dlowe, Ocena danych biura kredytowego, Ocena sytuacji fi-
nansowej i wystawianie raportów kredytowych, Ocena 
zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Ocena zdolno-
ści kredytowej przedsiębiorstw, Oceny finansowe, Oceny 
i wyceny finansowe, Organizacja pożyczek, Organizacja ścią-
gania długów, Organizowanie kredytów, Organizowanie po-
życzek, Organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania fun-
duszu dla osób trzecich, Poręczenia, Pośrednictwo w zakre-
sie zakupu na raty, Pożyczki, Pożyczki finansowe dla handlu, 
Pożyczki pieniężne, Prowadzenie spraw finansowych on line, 
Przetwarzanie informacji finansowych, Przygotowywanie 
analiz finansowych, Skomputeryzowane usługi dotyczące 
danych finansowych, Skomputeryzowane usługi informacyj-
ne dotyczące działalności finansowej, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie informacji finansowej, Sponsorowanie i pa-
tronat finansowy, Sporządzanie raportów finansowych, Spo-
rządzanie raportów i analiz finansowych, Ściąganie długów, 
Ściąganie należności i faktoring, Świadczenie usług finanso-
wych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, Transakcje finansowe, Udzielanie gwarancji i za-
bezpieczeń, Udzielanie kredytów, Udzielanie pożyczek, 
Udzielanie pożyczek finansowych, Udzielanie pożyczek fi-
nansowych pod zabezpieczenie, Udzielanie pożyczek finan-
sowych pod zastaw, Usługi agencji faktoringowych, Usługi 
doradcze w zakresie spraw finansowych, Usługi doradcze 
w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Usługi doradz-
twa inwestycyjnego i planowania finansowego, Usługi do-
radztwa w zakresie zadłużenia, Usługi dotyczące finansów 
przedsiębiorstw, Usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, 
Usługi finansowania kupna na raty, Usługi finansowania 
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związane z handlem, Usługi finansowe, Usługi finansowe 
świadczone przez internet, Usługi finansowe świadczone 
przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, Usługi finansowe świadczone za pomocą 
środków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone 
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, Usługi fi-
nansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi finansowe 
związane z działalnością gospodarczą, Usługi finansowe 
związane z zapłatą gotówką, Usługi gwarancji finansowych, 
Usługi informacji i doradztwa finansowego, Usługi konsultin-
gowe dotyczące udzielania pożyczek, Usługi oceny ryzyka 
finansowego, Usługi płatności finansowych, Usługi pożyczek 
finansowych, Usługi w zakresie analiz finansowych, Usługi 
w zakresie badan i analiz finansowych, Usługi w zakresie fak-
toringu, Usługi w zakresie faktoringu faktur, Usługi w zakresie 
fakturowania, Usługi w zakresie finansowania i pożyczek, 
Usługi w zakresie finansowania społecznościowego, Usługi 
w zakresie ocen finansowych, Usługi w zakresie ściągania 
długów, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wie-
rzytelności, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji finan-
sowych, Usługi w zakresie zarządzania długami, Usługi w za-
kresie zarządzania finansami, Usługi zarządzania finansami 
świadczone za pośrednictwem internetu, Usługi związane 
z dokonywaniem transakcji finansowych, Usługi związane 
z transakcjami finansowymi, Usługi związane z upadłością, 
Windykacja, Windykacja należności i odzyskiwanie długów, 
Wyceny i analizy finansowe, Zapewnienie finansowania dla 
firm, Zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, Zapew-
nienie finansowania w zakresie sprzedaży, Zarządzanie finan-
sami dla firm, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem in-
ternetu, Zarządzanie informacją finansową i usługi analitycz-
ne, Zarządzanie majątkiem, 42 Aktualizowanie banków pa-
mięci systemów komputerowych, Analizy komputerowe, 
Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące prze-
twarzania danych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji 
danych, usługi kodowania danych.

(210) 539162 (220) 2022 01 27
(731) NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) FAKTURATKA
(510), (511) 35 Analiza danych i statystyk dotyczących badań 
rynkowych, Analiza danych statystycznych z badan rynku, 
Analiza rynku, Analizy i raporty statystyczne, Badania działal-
ności gospodarczej i badania rynkowe, Badania i analizy rynko-
we, Badania rynkowe, Biznesowe usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsię-
biorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich intere-
sów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczą-
ce finansowania rozwoju, Doradztwo i pomoc w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsię-
biorstwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie 
zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, Elektro-
niczne przetwarzanie danych, Fakturowanie, Gromadzenie 
danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w kom-
puterowych bazach danych, Gromadzenie informacji dla firm, 

Gromadzenie informacji handlowej, Gromadzenie informacji 
w zakresie badań rynkowych, Gromadzenie statystyk w zakre-
sie działalności gospodarczej, Kompilacja danych dla osób 
trzecich, Kompilacja danych statystycznych dotyczących 
przedsiębiorstw, Kompilacja i systematyzacja danych na po-
trzeby komputerowych baz danych, Kompilacja informacji 
do komputerowych baz danych, Kompilacja informacji staty-
stycznych, Kompilacja modeli statystycznych w celu dostar-
czania informacji dotyczących dynamiki rynku, Kompilacja in-
deksowanych adresów, Kompilowanie i systematyzowanie 
informacji w bankach danych, Komputerowe zarządzanie pli-
kami, Konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biz-
nesowych, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej 
dla firm, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla 
osób indywidualnych, Nabywanie informacji handlowych, Na-
bywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących 
działalności spółki, Nabywanie informacji w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczących statusu firmy, Opracowywanie 
biznesowych danych statystycznych, Opracowywanie infor-
matorów handlowych, Opracowywanie katalogów [spisów] 
w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Inter-
necie, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji 
w Internecie, Opracowywanie statystyk biznesowych, Opra-
cowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, 
Przetwarzanie danych, Przetwarzanie danych dla firm, Prze-
twarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów dzia-
łalności gospodarczej, Przetwarzanie wyników badań doty-
czących działalności gospodarczej, Raporty z analiz rynko-
wych, Skomputeryzowana weryfikacja danych, Skomputery-
zowane gromadzenie indeksów klientów, Skomputeryzowa-
ne przetwarzanie danych, Sporządzanie faktur, Statystyczne 
zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Tworzenie komputerowych baz danych, Tworze-
nie list potencjalnych klientów, Tworzenie rejestrów dotyczą-
cych eksporterów, Tworzenie rejestrów dotyczących importe-
rów, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi informacyjne w zakresie przetwarzania danych, Usługi 
komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działalno-
ści gospodarczej, Usługi księgowe związane ze ściąganiem 
należności, Usługi przetwarzania danych online, Usługi w za-
kresie wyszukiwania danych, Usługi zarządzania danymi, We-
ryfikacja przetwarzania danych, Wprowadzanie i przetwarza-
nie danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Zdobywanie statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej dla osób trzecich, Zestawianie da-
nych w komputerowych bazach danych, Zestawienia staty-
styczne dla działalności gospodarczej lub celów handlowych, 
36 Agencje faktoringowe, Agencje kredytowe, Agencje ścią-
gania należności, Agencje ściągania wierzytelności, Badania 
finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, Doradztwo do-
tyczące pożyczek, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi 
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe, 
Doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, Do-
radztwo i analiza finansowa, Doradztwo w dziedzinie zarzą-
dzanie ryzykiem finansowym, Doradztwo w sprawach finan-
sowych, Dostarczanie informacji dotyczących faktoringu dłu-
gów, Działalność finansowa, Elektroniczne usługi windykacji 
należności, Faktoring, Faktoring długów, Faktoring dyskonto-
wy, Faktoring eksportowy, Faktoring przedsiębiorstw finanso-
wych, Finansowanie pożyczek, Finansowanie pożyczek krót-
koterminowych, Finansowanie pożyczek ratalnych, Finanso-
wanie sprzedaży ratalnej, Finansowanie zakupów konsumenc-
kich, Finansowanie zakupów na raty, Gromadzenie informacji 
finansowych, Gwarancje i poręczenia finansowe, Gwaranto-
wanie pożyczek, Informacja finansowa, usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie finansów, Inwestycje finansowe, Kom-
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puterowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansa-
mi, Kredyty handlowe, Ocena danych biura kredytowego, 
Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredyto-
wych, Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, 
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Oceny finanso-
we, Oceny i wyceny finansowe, Organizacja pożyczek, Organi-
zacja ściągania długów, Organizowanie kredytów, Organizo-
wanie pożyczek, Organizowanie pożyczek w celu zabezpie-
czania funduszu dla osób trzecich, Poręczenia, Pośrednictwo 
w zakresie zakupu na raty, Pożyczki, Pożyczki finansowe dla 
handlu, Pożyczki pieniężne, Prowadzenie spraw finansowych 
on line, Przetwarzanie informacji finansowych, Przygotowy-
wanie analiz finansowych, Skomputeryzowane usługi doty-
czące danych finansowych, Skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące działalności finansowej, Skomputeryzo-
wane usługi w zakresie informacji finansowej, Sponsorowanie 
i patronat finansowy, Sporządzanie raportów finansowych, 
Sporządzanie raportów i analiz finansowych, Ściąganie dłu-
gów, Ściąganie należności i faktoring, Świadczenie usług finan-
sowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, Transakcje finansowe, Udzielanie gwarancji i zabez-
pieczeń, Udzielanie kredytów, Udzielanie pożyczek, Udzielanie 
pożyczek finansowych, Udzielanie pożyczek finansowych pod 
zabezpieczenie, Udzielanie pożyczek finansowych pod za-
staw, Usługi agencji faktoringowych, Usługi doradcze w zakre-
sie spraw finansowych, Usługi doradcze w zakresie zarządza-
nia ryzykiem finansowym, Usługi doradztwa inwestycyjnego 
i planowania finansowego, Usługi doradztwa w zakresie za-
dłużenia, Usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, Usługi 
dotyczące pożyczania i pożyczek, Usługi finansowania kupna 
na raty, Usługi finansowania związane z handlem, Usługi finan-
sowe, Usługi finansowe świadczone przez internet, Usługi fi-
nansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi finansowe 
świadczone za pomocą środków elektronicznych, Usługi fi-
nansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomo-
cą telefonu, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pienięż-
nych, Usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, 
Usługi finansowe związane z zapłatą gotówką, Usługi gwaran-
cji finansowych, Usługi informacji i doradztwa finansowego, 
Usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, Usługi 
oceny ryzyka finansowego, Usługi płatności finansowych, 
Usługi pożyczek finansowych, Usługi w zakresie analiz finanso-
wych, Usługi w zakresie badan i analiz finansowych, Usługi 
w zakresie faktoringu, Usługi w zakresie faktoringu faktur, Usłu-
gi w zakresie fakturowania, Usługi w zakresie finansowania 
i pożyczek, Usługi w zakresie finansowania społecznościowe-
go, Usługi w zakresie ocen finansowych, Usługi w zakresie ścią-
gania długów, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu 
wierzytelności, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji fi-
nansowych, Usługi w zakresie zarządzania długami, Usługi 
w zakresie zarządzania finansami, Usługi zarządzania finansa-
mi świadczone za pośrednictwem internetu, Usługi związane 
z dokonywaniem transakcji finansowych, Usługi związane 
z transakcjami finansowymi, Usługi związane z upadłością, 
Windykacja, Windykacja należności i odzyskiwanie długów, 
Wyceny i analizy finansowe, Zapewnienie finansowania dla 
firm, Zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, Zapew-
nienie finansowania w zakresie sprzedaży, Zarządzanie finan-
sami dla firm, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem inter-
netu, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, 
Zarządzanie majątkiem, 42 Aktualizowanie banków pamięci 
systemów komputerowych, Analizy komputerowe, Analizy 
systemów komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania 
danych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usłu-
gi kodowania danych.

(210) 539188 (220) 2022 01 28
(731) SALLI VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych.

(210) 539220 (220) 2022 01 28
(731) XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) xMobile
(510), (511) 36 Maklerstwo.

(210) 539248 (220) 2022 01 31
(731) MEDIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.01, 25.01.25, 26.11.25
(510), (511) 9 Urządzenia elektryczne i elektroniczne do re-
jestracji, transformacji i odtwarzania obrazu, światła i dźwię-
ku, a tym komputery, lampy nie do celów oświetleniowych 
i medycznych, lasery nie do celów medycznych, magnetofo-
ny, gramofony, rzutniki obrazu, telebimy, megafony, kolum-
ny, mikrofony, monitory, neony, nośniki zapisów optycznych 
i akustycznych, miksery fonii i światła, urządzenia i aparaty 
do pomiarów elektrycznych i akustycznych, przewody aku-
styczne i elektryczne, regulatory światła oraz części, osprzęt 
i akcesoria do wymienionych towarów, 11 Lampy do celów 
oświetleniowych, do aparatów projekcyjnych, reflektory, ża-
rówki, urządzenia i aparaty do wytwarzania par, mgieł, dy-
mów oraz części, osprzęt i akcesoria do wymienionych towa-
rów, 13 Preparaty pirotechniczne, 41 Organizowanie kursów 
i szkoleń, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez 
i widowisk rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych.

(210) 539250 (220) 2022 01 31
(731) MEDIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy elektryczne, fotogra-
ficzne, kinematograficzne, optyczne, sygnalizacyjne, elek-
tryczne przewodzące, transformujące, kontrolno-sterujące, 
do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, 
a w szczególności światła błyskowe, boje sygnalizacyjne, 
boje znakowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 
dyktafony, ekrany, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, 
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elektroniczne etykiety towarów, instalacje elektryczne, ma-
teriały na przewody do sieci elektrycznej, przewody i kable 
elektryczne, transformatory elektryczne, złącza elektryczne, 
złącza do przewodów elektrycznych, epidiaskopy, głośniki, 
szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do czysz-
czenia głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty elektryczne, gramofony i osprzęt do gramofonów, 
urządzenia do gier telewizyjnych, hologramy, instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, kable kon-
centryczne, kable optyczne, kable rozruchowe do silników, 
pierścienie kalibrujące, kamery wizyjne, dyski kompaktowe 
audio-video, kompaktowe dyski optyczne, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, 
lampy ciemniowe, lusterka optyczne, megafony, membrany 
akustyczne, światła sygnalizacyjne, monitory komputerowe, 
monitory obrazowe, dyski i taśmy do nagrywania dźwięku, 
odbiorniki audio- i video, odbiorniki radiowe, odtwarzacze 
kaset, urządzenia do odtwarzania dźwięku, lampy optyczne, 
latarnie optyczne, soczewki optyczne, regulatory świateł sce-
nicznych, regulatory światła, aparatura do rejestracji dźwię-
ku, nośniki do rejestracji dźwięku, pulpity rozdzielcze, szafy 
rozdzielcze, tablice rozdzielcze, rozgałęźniki elektryczne, apa-
ratura przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyj-
nych, słuchawki na uszy, sterowniki akustyczne, sygnalizacja 
świetlna lub mechaniczna, tablice sygnalizacyjne świecące 
i mechaniczne, trójkąty sygnalizacyjne dla niesprawnych po-
jazdów, obciążenie świetlne, tablice ogłoszeń, światłowody, 
tablice połączeń, tablice sterownicze, telewizory, mechani-
zmy na monety i żetony do włączania telewizorów, urządze-
nia podpowiadające dla spikerów, wideofony, wzmacniacze, 
zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punkto-
wych, Magnetyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający 
dane i komputery, 11 Urządzenia do oświetlania, a w tym: 
lampiony, lampki elektryczne na choinkę, abażury i klosze 
do lamp, obudowy i osłony do lamp, palniki do lamp, re-
flektory do lamp, rury do lamp, szkła do lamp, zawieszenia 
do lamp, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, 
lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium, 
lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy 
oświetleniowe, lampy uliczne, latarki, latarki kieszonkowe, la-
tarnie oświetleniowe, urządzenia bezpieczeństwa do oświe-
tlenia, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia 
do oświetlenia pojazdów i żarówki do nich, żarówki oświe-
tleniowe, lampy do aparatów projekcyjnych, palniki na ropę 
naftową, świeczniki, żyrandole, elektryczne żarniki do lamp.

(210) 539266 (220) 2022 02 01
(731) BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) LOGOS
(510), (511) 16 Publikacje techniką druku, Albumy, Broszury, 
Czasopisma, Informatory, Książki, Mapy, Przewodniki, Porad-
niki, Fotografie, Grafiki, Kalendarze, Foldery, Afisze, Plakaty, 
Druki okolicznościowe, Programy wycieczek, podróży i wy-
poczynku w postaci drukowanej, Programy imprez, wystaw 
i konferencji w postaci drukowanej, Emblematy drukowane, 
Znaki graficzne drukowane, Opakowania papierowe z ozna-
czeniami graficznymi, Przybory do pisania z oznaczeniami 
graficznymi, 35 Usługi reklamowe, Udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej 
w publikacjach drukowanych, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej na stronach internetowych, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-

wych, Gromadzenie, systematyzacja i indeksowanie informa-
cji w komputerowych bazach danych, Udzielanie informacji 
z komputerowych baz danych za pośrednictwem Interne-
tu, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie 
wystaw w celach promocji usług, Zarządzanie hotelami, 
39 Usługi biur podróży, Usługi biur turystycznych, Pośrednic-
two w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, 
Usługi turystyczne, Usługi w zakresie planowania podróży, 
Organizowanie podróży, Organizowanie wycieczek, Orga-
nizowanie pielgrzymek, Organizowanie zwiedzania, Orga-
nizowanie pobytów rekreacyjnych, Pilotowanie grup wy-
cieczkowych, Przewodnictwo wycieczek, Usługi informacji 
o transporcie, Rezerwacje miejsc w podróży, Pośrednictwo 
w sprzedaży biletów, Usługi w zakresie przewozu osób i rze-
czy, Wynajmowanie pojazdów, Udzielanie informacji o po-
dróżach za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji 
turystycznych za pośrednictwem Internetu, 41 Działalność 
wydawnicza, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism, 
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie 
elektroniczne z dostępem on-line, Usługi oświatowe i szko-
leniowe, Udzielanie informacji edukacyjnych za pośred-
nictwem Internetu, Organizowanie i prowadzenie prelekcji 
i wykładów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, semi-
nariów, odczytów, Organizowanie spotkań, zjazdów, Orga-
nizacja i obsługa imprez kulturalnych, Usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku, Udzielanie informacji o wypoczynku 
za pośrednictwem Internetu, Usługi związane z organizacją 
rozrywki, 43 Usługi hoteli i pensjonatów, Rezerwacje w hote-
lach i innych miejscach zakwaterowania, Usługi kempingów, 
Usługi domów turystycznych, Usługi domów wypoczynko-
wych, Usługi gastronomiczne, Usługi barów, Usługi kawiarni, 
Usługi restauracji, Usługi kateringowe, Wynajmowanie sal 
konferencyjnych.

(210) 539275 (220) 2022 01 31
(731) ŚWIERZBIN RADOSŁAW PASIEKA DZIADKA 

IGNACEGO, Żabin
(540) (znak słowny)
(540) Pasieka Dziadka Ignacego
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, na-
miastki kawy, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, 
Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, me-
lasa (syropy), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, 
Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód do chłodzenia.

(210) 539307 (220) 2022 02 01
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S&S

(531) 01.01.04, 24.17.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Odzież, Obuwie, Skarpety termoaktywne, Skarpe-
ty sportowe, Skarpety do sportów wodnych, Skarpety do ko-
stek, Skarpety do jogi, Skarpety bez stopy, Skarpetki z palca-
mi, Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki (Podwiązki do -), Skar-
petki noszone jako kapcie, Skarpetki męskie, Skarpetki japoń-
skie (tabi), Skarpetki do gry w tenisa, Skarpetki i pończochy, 
Skarpetki dla sportowców, Skarpetki dla niemowląt i małych 
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dzieci, Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki spor-
towe, Skarpetki w stylu japońskim (tabi), Skarpetki wchła-
niające pot, Skarpetki wełniane, 36 Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Organizacja zbiórek, Organizacja 
zbiórek charytatywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych, 
Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy 
na cele biznesowe, Organizowanie działań mających na celu 
zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie wydarzeń 
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatyw-
ne, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób 
trzecich], Organizowanie zbierania funduszy, Organizowanie 
zbiórek finansowych, Pozyskiwanie funduszy na projekty po-
mocy zagranicznej, Pozyskiwanie funduszy na projekty hu-
manitarne, Pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pamięci 
osób, Usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, Usługi 
charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Usługi charyta-
tywne w zakresie datków pieniężnych, Usługi filantropijne 
w zakresie datków pieniężnych, Usługi finansowania w celu 
sponsorowania firm, Usługi funduszu dobroczynnego, Usłu-
gi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzie-
ci potrzebujących, Usługi w zakresie dotacji finansowych, 
Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Usługi w zakresie 
sponsoringu finansowego, Usługi zbierania funduszy na cele 
polityczne, Usługi zbierania funduszy na cele charytatywne 
za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, Zbiera-
nie funduszy, Zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki 
ostrożności i zapobieganie katastrofom, Zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, Zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, Zbiórki (Organizacja -), Zbiórki funduszy i sponsorowanie 
finansowe.

(210) 539324 (220) 2022 02 02
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biovel

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspo-
magające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki 
wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla 
rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych, 
Pestycydy rolnicze.

(210) 539326 (220) 2022 02 02
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biomega

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla 
rolnictwa, Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagają-
ce do użytku w rolnictwie.

(210) 539327 (220) 2022 02 02
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Auroprego
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety, preparaty farmaceu-
tyczne, w tym leki na padaczkę stosowane w leczeniu skoja-
rzonym napadów częściowych u dorosłych, w tym napadów 
wtórnie uogólnionych.

(210) 539328 (220) 2022 02 02
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karboksylan K

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy 
biologiczne, Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użyt-
ku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy, Pestycydy 
do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.

(210) 539342 (220) 2022 02 02
(731) PIOTROWSKI MARCIN, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EASY RIDER MOTOZLOTY.COM

(531) 02.09.23, 26.04.01, 26.04.14, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 25 Koszule, Koszule zapinane, Koszulki bez ręka-
wów, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, 
Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem.

(210) 539344 (220) 2022 02 01
(731) CHMIEL-SOBIERALSKA JULITTA JS ARCHITEKCI, 

Szymanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JS ARCHITEKCI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.03.01
(510), (511) 37 Nadzór budowlany, informacja budowlana, 
42 Architektura, Doradztwo budowlane w tym konsultacje 
i porady projektowe, Projektowanie budynków w tym: pro-
jektowanie koncepcyjne, projektowanie budowlane, pro-
jektowanie wykonawcze, Projektowanie dekoracji wnętrz 
i aranżacji wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicz-
nej, Projekty wnętrz pomieszczeń w tym: kuchni łazienek, 
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salonów i sypialni, Tworzenie logo w celu tworzenie tożsa-
mości firmy, Projektowanie: banerów reklamowych, szyldów, 
bilbordów, logotypów, znaków identyfikacyjnych dla firm. 
Projektowanie mebli w tym mebli kuchennych oraz innych 
elementów wyposażenia wnętrza.

(210) 539350 (220) 2022 02 01
(731) AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SPÓŁKA 

AKCYJNA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marr Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

(531) 26.11.12, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie, organizacja i admini-
stracja w biznesie, prace biurowe, 36 Usługi finansowe, mo-
netarne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym.

(210) 539410 (220) 2022 02 02
(731) SALUS KANCELARIA PRAWNA I MEDIACYJNA KLEIN 

I ŁAGOCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALUS PRAWO I MEDIACJE

(531) 17.03.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 539492 (220) 2022 02 05
(731) AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA  

STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 12

(531) 03.07.07, 24.11.18, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539493 (220) 2022 02 05
(731) AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA  

STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 5

(531) 03.07.07, 24.11.18, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539494 (220) 2022 02 05
(731) AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA  

STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 40

(531) 03.07.07, 24.11.18, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539507 (220) 2022 02 07
(731) CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) AVANGUARD
(510), (511) 19 Niemetalowe pokrycia dachowe, Niemetalo-
we dachówki.

(210) 539531 (220) 2022 02 04
(731) INSTAL-TECH RACIBÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) instal-tech RACIBÓRZ

(531) 26.11.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 7 Roboty związane z budową rurociągów prze-
syłowych i sieci rozdzielczych, 37 Wykonywanie wykopów 
i wierceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowniczych i klimaty-
zacyjnych.
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(210) 539576 (220) 2022 02 08
(731) GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Strącze
(540) (znak słowny)
(540) ŁOWCA
(510), (511) 33 Wódka, Alkohole destylowane, Alkohole wy-
sokoprocentowe [napoje], Alkoholowe ekstrakty owocowe, 
Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Napoje al-
koholowe z owoców, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
Napoje alkoholowe zawierające owoce.

(210) 539581 (220) 2022 02 08
(731) ARBITER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELPNOW

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 45 Usługi prawne.

(210) 539583 (220) 2022 02 08
(731) MSI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) SOLIDEX.COM.PL
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pobieranie 
czynszu, Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowa-
nie nieruchomościami, Agencja wynajmu zakwaterowania 
[mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Do-
radztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Finansowanie inwestycji budow-
lanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywa-
nie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nie-
ruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania w za-
kresie operacji budowlanych, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, 
Pobieranie czynszów, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania gruntu 
[w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi za-
rządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynka-
mi mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nierucho-
mościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu de-
talicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w zakresie kompleksów budynków, Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 

Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego 
zamieszkania, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieru-
chomości, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, 
Zarządzanie gruntami, Zarządzanie nieruchomością, Zarzą-
dzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Biuro wynajmu mieszkań, Dzierżawa biur, Dzierżawa 
budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gospodarstw rol-
nych, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa pomieszczeń 
sklepowych, Dzierżawa ziemi, Wynajem budynków, Wy-
najem domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem 
i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem lokali na cele 
biurowe, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicz-
nej, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń 
biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nie-
ruchomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem 
pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych.

(210) 539585 (220) 2022 02 08
(731) MSI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) SOLIDEX
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pobieranie 
czynszu, Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowa-
nie nieruchomościami, Agencja wynajmu zakwaterowania 
[mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Do-
radztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Finansowanie inwestycji budow-
lanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywa-
nie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nie-
ruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania w za-
kresie operacji budowlanych, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, 
Pobieranie czynszów, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania gruntu 
[w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi za-
rządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynka-
mi mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nierucho-
mościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu de-
talicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w zakresie kompleksów budynków, Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego 
zamieszkania, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieru-
chomości, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, 
Zarządzanie gruntami, Zarządzanie nieruchomością, Zarzą-
dzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Biuro wynajmu mieszkań, Dzierżawa biur, Dzierżawa 
budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gospodarstw rol-
nych, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
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handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa pomieszczeń 
sklepowych, Dzierżawa ziemi, Wynajem budynków, Wy-
najem domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem 
i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem lokali na cele 
biurowe, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicz-
nej, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń 
biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nie-
ruchomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem 
pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych.

(210) 539590 (220) 2022 02 07
(731) FUNDACJA MAMO PRACUJ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) talenti

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 35 Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia 
tymczasowego, Dobór personelu [dla osób trzecich], Dobór 
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, Doradz-
two i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo w za-
kresie planowania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednic-
twa pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Do-
radztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stano-
wisk, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji 
personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem 
i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Do-
radztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, 
Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowni-
ków, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie 
informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, 
Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, 
Dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowni-
ków, Ocena potrzeb personelu, Oferowanie porad z zakresu 
rekrutacji absolwentów, Ogłoszenia odnoszące się do rekru-
tacji personelu, Opracowywanie życiorysów dla osób trze-
cich, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Organizo-
wanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Reklama rekru-
tacji personelu, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu 
na czas nieokreślony, Rekrutacja personelu tymczasowego, 
Rekrutacja personelu wykonawczego, Rekrutacja personelu 
wyższego szczebla kierowniczego, Rekrutacja pracowników 
wspomagających prace biurowe, Rekrutacja tymczasowego 
personelu technicznego, Rekrutacja personelu informatycz-
nego, Rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji 
absolwentów, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów 
kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Zarządzanie 
personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekruta-
cji personelu.

(210) 539598 (220) 2022 02 08
(731) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ESENCJA O SMAKU KRUPNIK BIESIADNY

(531) 11.03.01, 19.07.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Napary ziołowe, ziołowe aromaty do przy-
rządzania napojów, preparaty ziołowe do sporządzania na-
pojów, drożdże i zaczyny, drożdże do piwowarstwa, drożdże 
w proszku, 32 Napoje bezalkoholowe, brzeczka piwna i sło-
dowa, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji 
napojów, piwo, wody mineralne, wody gazowane, soki owo-
cowe i warzywne, napoje owocowe i warzywne, 33 Esencje 
i ekstrakty alkoholowe, likiery ziołowe.

(210) 539609 (220) 2022 02 08
(731) GĄZWA KAROL KAR-POL, Strzelce Krajeńskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLOW! BURGER EST 2022

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 26.11.12, 26.13.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące wytwarzania produktów, Promocja sprze-
daży w dziedzinie gastronomii, Sprzedaż detaliczna żyw-
ności typu fast-food i napojów, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z ar-
tykułami spożywczymi, Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz 
z dostawą na miejsce, 43 Przygotowywanie posiłków i napo-
jów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Usługi barów typu fast-food 
z dostawą na miejsce, Usługi restauracji fast-food z dostawą 
na miejsce, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków z dostawą 
na miejsce, Usługi w zakresie jedzenia z dostawą na miejsce.

(210) 539610 (220) 2022 02 08
(731) GĄZWA KAROL KAR-POL, Strzelce Krajeńskie
(540) (znak słowny)
(540) blowburger
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące wytwarzania produktów, Promocja sprze-
daży w dziedzinie gastronomii, Sprzedaż detaliczna żyw-
ności typu fast-food i napojów, Udostępnianie informacji 
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o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z ar-
tykułami spożywczymi, Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz 
z dostawą na miejsce, 43 Przygotowywanie posiłków i napo-
jów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Usługi barów typu fast-food 
z dostawą na miejsce, Usługi restauracji fast-food z dostawą 
na miejsce, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków z dostawą 
na miejsce, Usługi w zakresie jedzenia z dostawą na miejsce.

(210) 539625 (220) 2022 02 08
(731) BACZYŃSKI KAMIL, Jaworze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE CENTRUM WETERYNARII

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, Opieka nad zwierzę-
tami, Usługi chirurgów weterynarzy, Zabiegi higieniczne dla 
zwierząt, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Kliniki dla 
zwierząt.

(210) 539626 (220) 2022 02 08
(731) BACZYŃSKI KAMIL, Jaworze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DARY BESKIDOW WYROBY TRADYCYJNE

(531) 06.07.25, 27.05.01, 29.01.12, 05.03.20, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.16, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.08

(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby 
mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona ro-
ślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe.

(210) 539655 (220) 2022 02 09
(731) KWIECIEŃ KRYSTIAN, Siewierz
(540) (znak słowny)
(540) ANIMMALS
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Artyku-
ły gimnastyczne i sportowe, 41 Organizacja i przeprowa-
dzanie zawodów sportowych, Organizowanie zawodów 
sportowych i imprez sportowych, Nauczanie, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kształcenie ruchowe dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym, Usługi sportowe i kulturalne, 45 Usługi 
w zakresie ochrony, Usługi informacyjne w zakresie bezpie-
czeństwa i zdrowia.

(210) 539680 (220) 2022 02 09
(731) HERBS&HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H&H Herbs & Hydro

(531) 26.05.02, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25
(510), (511) 3 Mydło do golenia, Mydło pod prysznic, My-
dło do skóry, Szampony, Szampony do włosów, Szampony 
w kostkach, Szampony do ciała, Szampony dla zwierząt, 
Szampony z odżywką do włosów, Szampony przeciwłupie-
żowe, nie dla celów leczniczych, Odżywki do włosów, Od-
żywki do włosów w kostce, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Balsamy do ciała, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsa-
my, inne niż do celów medycznych, Pasta do zębów w for-
mie tabletek twardych, Środki do higieny jamy ustnej, Serum 
kojące dla skóry, Serum do twarzy dla celów kosmetycznych, 
Serum do celów kosmetycznych, Serum zapobiegające sta-
rzeniu się, Kosmetyki dla dzieci, Środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
Środki do demakijażu, Kremy do masażu, nie do celów lecz-
niczych, Kremy odżywcze, Kremy do ciała, Herbata do kąpieli 
do celów kosmetycznych.

(210) 539682 (220) 2022 02 10
(731) CHODOROWSKI MARIUSZ, Księżyno
(540) (znak słowny)
(540) Chogi
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: maszyny budowlane, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
szyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemy-
słu wydobywczego i górnictwa, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: maszyny do budowy 
dróg, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: maszyny budowlane do konstrukcji beto-
nowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: maszyny do budowy torów kolejowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: koparki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: koparki rowów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
koparki do rowów [koparki (czerparki)], Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: koparki hy-
drauliczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: koparki podsiębierne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: koparki 
(czerparki) [maszyny], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: koparki podsiębierne [maszy-
ny], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: koparki do rowów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koparki [maszyny 
do robót ziemnych], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: koparki do maszyn do rozprę-
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żania hydraulicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: koparki [maszyny do prac 
ziemnych], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: łyżki koszące do koparek [maszyny lub 
części maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: łyżki ładujące do koparek, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ciężarówki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przyczepy, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: przyczepy 
transportowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zaczepy do przyczep, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
złącza do przyczep, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przyczepy do pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlany-
mi, 37 Naprawa ciężarówek, Wynajem dźwigów do dużych 
ciężarów, Wynajem maszyn budowlanych, Wypożyczanie 
maszyn budowlanych, Wynajem narzędzi budowlanych, 
Wypożyczanie pojazdów budowlanych do burzenia, Usługi 
w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Udzie-
lanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń 
budowlanych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Napra-
wy przyczep, Wynajem koparek, Wynajem sprzętu do robót 
ziemnych i koparek, 39 Transport samochodami ciężarowy-
mi, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem pojaz-
dów ciężarowych, Wypożyczanie ciężarówek, Holowanie 
ciężarówek, Przewóz samochodami ciężarowymi, Holowa-
nie samochodów lub ciężarówek w nagłych przypadkach, 
Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, 
Wynajem ciężarówek i przyczep, Wypożyczanie ciężarówek 
i pojazdów, Dzierżawa samochodów ciężarowych, Transport 
materiałów budowlanych, Wypożyczanie przyczep, Wyna-
jem przyczep, Wynajem pojazdów trakcyjnych i przyczep.

(210) 539684 (220) 2022 02 10
(731) GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Strącze
(540) (znak słowny)
(540) ŁOWCZY
(510), (511) 33 Wódka.

(210) 539721 (220) 2022 02 10
(731) Thomas Concrete Group AB, Göteborg, SE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thomas BETON

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały be-
tonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, Betonowe elementy brukowe, Wymieszany beton 
wylewany na miejscu, Betonowe elementy budowlane, Ka-
mienie brukowe z betonu, Posążki z kamienia, betonu lub 
marmuru, Gotowe betonowe elementy budowlane, Betono-
we rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Belki 
betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, 

Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewo-
dy, Lastryko, Szalunki niemetalowe do betonu, Mieszanka 
do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, Betono-
we rzeźby, Bloczki betonowe, Beton, Sklepienia betonowe, 
Masa betonowa prefabrykowana, Bloki wykonane z betonu 
do ochrony brzegów rzeki, Włazowe studzienki burzowe 
- betonowe struktury odpływowe, Deskowanie niemeta-
lowe do betonu, Formy do betonu niemetalowe, Nagrobki 
z kamienia, betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki 
na kwiaty wykonane z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki 
betonowe, Drewniane formy do betonu, Zaprawa betonowa 
wyważana, Pachołki betonowe, Beton zbrojony, Betonowe 
poidła dla ptaków, Figurki z betonu, Panele betonowe, Be-
ton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, 
Rynny jako betonowe konstrukcje ściekowe, Masy do użytku 
podczas produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użytku 
w przygotowywaniu betonu, Surowce do produkcji betonu, 
ujęte w tej klasie, Włókna tkane niemetalowe do betonu, 
Konstrukcyjne ścianki betonowe, Beton syntetyczny, Płyty 
nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, Wyroby dekora-
cyjne z odlewów betonowych, Tablice wykonane z betonu, 
Betonowe ściany oporowe, Pokrycia betonowe, Rzeźbione 
wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, be-
tonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub marmuru, 
Betonowe materiały strukturalne - okładziny powierzch-
niowe, 37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynie-
rii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, Kładzenie 
płytek, cegły lub bloczków betonowych w celach budow-
lanych, Naprawy betonu, Pompowanie i wyrównywanie 
betonu podczas budowy obiektów i budynków, Budowanie 
rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji 
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem 
maszyn do mieszania betonu, Wynajem maszyn do pompo-
wania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez formowanie betonu, Usługi uszczelniania betonu, 
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kła-
dzenie betonu, Wylewanie betonu, Kruszenie betonu, Wzno-
szenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy użyciu form 
ślizgowych lub wspinających, Prace związane z betonem - 
naprawa/konserwacja, 40 Formowanie betonu.

(210) 539722 (220) 2022 02 10
(731) SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KiC

(531) 03.05.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojowe, 
Burgery warzywne, Burgery z indyka, Burgery z tofu, Buliony, 
Chipsy ziemniaczane, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, 
Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Desery jogurtowe, Dese-
ry mleczne, Desery owocowe, Dipy, Dżemy, Drób, Dziczyzna, 
Falafel, Filety rybne, Filety z piersi kurczaka, Frytki, Gotowe 
dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania warzyw-
ne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, Gotowe posiłki składające się 
głównie z kebaba, Gotowe posiłki składające się głównie 
z ryb, Gotowe produkty z warzyw, Guacamole [pasta z awo-
kado], Gulasze, Hamburgery, Hummus [pasta z ciecierzycy], 
Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, Jaja ptasie i produkty 
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z jaj, Jogurty, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Jogurty 
pitne, Jogurty smakowe, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Klopsiki 
drobiowe, Knedle ziemniaczane, Kotlety rybne, Kotlety sojo-
we, Kotlety wieprzowe, Kotlety z tofu, Krokiety, Krokiety ryb-
ne, Krokiety z kurczaka, Krokiety z łososia, Marmolady owo-
cowe, Maślanka, Masło, Mięsa wędzone, Mięso gotowane, 
Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, Mleczne produkty, 
Mleko, Mleko zsiadłe, Nabiał i substytuty nabiału, Napoje 
mleczne, Napoje z jogurtu, Napoje na bazie owsa [substytu-
ty mleka], Napoje na bazie soi stosowane jako substytuty 
mleka, Napoje sporządzone z mleka, Napoje z produktów 
mlecznych, Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Omlety, 
Paluszki rybne, Paluszki serowe, Pasty mięsne (w tym paszte-
ty, smalec), Pasty rybne, Pasty warzywne, Pasty z owoców 
morza, Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Pasztet mię-
sny, Pasztet warzywny, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, Pie-
czone kasztany, Pieczony drób, Pierożki na bazie ziemniaków, 
Pikle, Placki smażone, Placki ziemniaczane, Podroby, Pokrojo-
ne sałatki warzywne, Pokrojone owoce, Posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, Posiłki gotowane składające się głównie 
z ryb, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe składające 
się głównie z warzyw, Potrawy rybne, Produkty mięsne 
w formie burgerów, Produkty serowarskie, Produkty z indyka, 
Produkty z jagnięciny, Produkty z owoców morza, Przekąski 
na bazie mięsa, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie 
orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie 
sera, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Prze-
kąski na bazie soi, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Prze-
twory owocowe [dżemy], Przetwory twarożkowe, Przetwo-
rzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone owoce 
morza, Przetworzone produkty mięsne, Przystawki gotowe 
do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców mo-
rza, Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, 
Pulpety [żywność], Pulpety drobiowe, Pulpety rybne, Pulpe-
ty wołowe, Pulpety z kurczaka, Purée ziemniaczane, Ragout, 
Ratatouille, Roślinne substytuty mleka, Rośliny strączkowe 
przetworzone, Rosół [zupa], Ryby, owoce morza i mięczaki, 
nieżywe, Salami, Sałatki gotowe, Sałatki podawane na przy-
stawkę, Sałatki owocowe, Sałatki drobiowe, Sałatka ziemnia-
czana, Sałatki warzywne, Sałatki z roślin strączkowych, Schło-
dzone desery mleczne, Smażone mięso, Steki wieprzowe, 
Steki wołowe, Steki z mięsa, Steki z ryb, Ugotowane posiłki 
składające się głównie z kurczaka, Wędliny, Zapakowane ze-
stawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, 
Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dzi-
czyzny, Zapiekanki [żywność], Zupy, Miękkie dojrzałe sery, 
Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Sery topio-
ne, Sery z truflami, 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły 
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy 
składnik], Babeczki, Bagietki, Bajgle, Baklava, Batoniki, Batoniki 
energetyczne na bazie zbóż, Batoniki muesli, Batoniki owsia-
ne, Batony czekoladowe, Batony lodowe, Batony sezamowe, 
Batony zbożowe i energetyczne, Bezy, Biała herbata, Biszkop-
ty, Brownie [ciastka czekoladowe], Budynie deserowe, Bu-
łeczki, Bułeczki słodkie, Bułki, Burrito, Cannelloni, Cappucci-
no, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy kukurydziane, Chipsy 
[produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chleb, Chleb pita, Chleb 
pitta, Chleb w kształcie placków, Chrupki kukurydziane, 
Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki zbożowe, Ciasta, 
Ciasta czekoladowe, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, 
Ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, Ciasta drożdżowe 
z nadzieniem z owoców, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta 
mrożone, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta wegańskie, Ciasta 
z bakaliami, Ciasta z kremem, Ciasteczka, Ciasteczka z wróż-
bą, Ciastka, Ciasto biszkoptowe, Ciasto do pieczenia ciastek, 

Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Cukierki, 
batony i guma do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki czekola-
dowe, Cukierki do żucia, Cukierki miętowe, Czekolada, Czeko-
lada pitna, Czekoladki, Czipsy z pity, Dania gotowe suche lub 
w płynie, zawierające głównie ryż, Dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, Dania na bazie ryżu, 
Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Drób 
w cieście, Dropsy owocowe [słodycze], Drażetki [niemedycz-
ne wyroby cukiernicze], Drożdżowe bułeczki, Dziczyzna 
w cieście, Eklerki, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gorąca 
kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowa kawa i na-
poje na bazie kawy, Gotowane wyroby cukiernicze, Gotowe 
ciasto na placki, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyro-
by cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Goto-
we do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie 
kakao, Gotowe mieszanki do pieczenia, Gotowe napoje ka-
wowe, Gotowe pizze, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Gotowe spody 
do ciast, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z do-
datkiem mięsa, ryby lub warzyw, Grzanki, Grzanki [sucharki], 
Guma do żucia, Guma do żucia bez cukru, Hamburgery go-
towane i w bułkach, Hamburgery w bułkach, Herbata, Herba-
ta miętowa, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata 
mrożona, Herbata owocowa [inna niż do celów medycz-
nych], Herbata zielona, Herbatniki, Herbaty, Herbaty ziołowe 
[napary], Jabłka w cieście, Jadalne wafle, Kakao, Jogurt mro-
żony [lody spożywcze], Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, 
Karmelki [cukierki], Kasze, Kawa, Kawa bezkofeinowa, Kawałki 
ciast, Kleiste kuleczki ryżowe, Knedle, Koreczki, kanapeczki, 
Krakersy, Krówka (cukierek), Kruche ciastka (herbatniki), Kru-
che ciasto, Kukurydza prażona [popcorn], Kuskus, Landrynki, 
Lasagne, Lizaki, Lód, Lody spożywcze, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyro-
by cukiernicze, Lody na patyku, Lody włoskie, Lody wodne 
[sorbety], Maca, Magdalenki, Lukrowane ciasto, Makaron [cia-
sto], Makaron gotowy, Makaroniki (ciastka), Makarony, Marce-
pan, Marynaty, Mięsne sosy, Mięso w cieście [gotowe], Mięso 
zapiekane w cieście, Mrożona kawa, Mleczne wyroby cukier-
nicze, Muesli, Musy (słodycze), Nachos, Naleśniki, Nadziewa-
ne kanapki, Napary ziołowe, Napoje czekoladowe, Napoje 
gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napoje ka-
wowe, Napoleonki, Opiekane kanapki z serem i z szynką, 
Opłatki, Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w czekola-
dzie, Płatki owsiane, Owsianka, Ozdoby choinkowe [jadalne], 
Pączki, Paella, Paluszki chlebowe, Paszteciki, Pieczywa chrup-
kie, Pierniczki, Piernik, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Płatki śnia-
daniowe, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się 
głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Pralinki, Precelki, Prze-
ciery warzywne [sosy], Przekąski słone na bazie mąki, Przeką-
ski wieloziarniste, Przyprawy, Ptysie, Puddingi, Quiche [tarty], 
Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Ravioli [go-
towe], Risotto, Rogaliki, Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż, 
Sałatka z makaronem, Sajgonki, Serniki, Słodkie bułki, Słodkie 
bułeczki typu muffin, Słodycze [cukierki], Solone wyroby pie-
karnicze, Sorbety [lody], Sosy, Spaghetti i klopsy, Sucharki, 
Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składa-
jące się z makaronów, Suche i świeże makarony, kluski i piero-
gi, Suflety deserowe, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki 
w cieście, Świeże pierożki, Syropy i melasa, Szarlotka, Tapioka, 
Tarty (słodkie lub słone), Tiramisu, Tortellini, Tortille, Tosty, Tru-
fle [wyroby cukiernicze], Wafelki, Warzywa w cieście, Wrapy 
z kurczakiem, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Yerba 
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mate, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głów-
nie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, 
Zawijana kanapka typu wrap, Żelki, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jo-
gurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekola-
dą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dese-
rami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owo-
cami morza, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wy-
jątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 39 Dostarczanie 
koszy upominkowych z wybranymi towarami w związku 
ze szczególną okazją lub tematem, Dostarczanie koszy za-
wierających żywność i napoje, Dostarczanie towarów, Do-
starczanie wina, Dostarczanie wody, Dostarczanie żywności 
przez restauracje, Dostawa alkoholi wysokoprocentowych, 
Dostawa butelkowanej wody do domów i biur, Dostawa pro-
duktów spożywczych, Dostawa wina, Dostawa żywności, 
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie towarów 
na upominki, Pakowanie żywności, Transport żywności, 
Transport żywności w warunkach chłodniczych, Usługi do-
stawcze, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi przecho-
wywania żywności, Usługi przechowywania w chłodniach, 
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, 41 Centra rozrywki, Degustacje win [usługi eduka-
cyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], Edukacja [na-
uczanie], Edukacja, rozrywka i sport, Imprezy kulturalne, Im-
prezy taneczne, Koncerty muzyczne na żywo, Organizacja 
i prezentacja przedstawień na żywo, Nauczanie, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organi-
zacja przyjęć, Organizowanie koncertów muzycznych, Pro-
wadzenie loterii, Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Rozryw-
ka on-line, Rozrywka interaktywna online, Usługi loterii, 
43 Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach 
barów, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, Herbaciarnie, Kafeterie [bufety], Hotelowe usługi kate-
ringowe, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytu-
cji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Kate-
ring obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, 
Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Informacja o usługach restauracyjnych, Informacje i doradz-
two w zakresie przygotowywania posiłków, Oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i na-

pojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i na-
pojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Organizacja cateringu na imprezy uro-
dzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Porady doty-
czące przepisów kulinarnych, Przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, 
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wy-
nos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Ser-
wowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoho-
lowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwo-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Snack-
-bary, Stołówki, Świadczenie usług kateringowych obejmują-
cych żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na zjazdy, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, 
Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usłu-
gi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
piwnych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi baro-
we, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu 
szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, 
Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu 
szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi 
doradców w zakresie win, Usługi doradcze w dziedzinie kate-
ringu obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, Usługi doradcze w za-
kresie sztuki kulinarnej, Usługi dostawy kawy do biur [dosta-
wa napojów], Usługi herbaciarni, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi ka-
wiarni, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, 
Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usłu-
gi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających po-
siłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi re-
stauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 
Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, 
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posił-
ków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, Winiarnie, Zajazdy dla turystów, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach.
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(731) Thomas Concrete Group AB, Göteborg, SE
(540) (znak słowny)
(540) THOMAS CEMENT
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały be-
tonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, Betonowe elementy brukowe, Wymieszany beton 
wylewany na miejscu, Betonowe elementy budowlane, Ka-
mienie brukowe betonowe, Posążki z kamienia, betonu lub 
marmuru, Gotowe betonowe elementy budowlane, Betono-
we rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Belki 
betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, 
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Beton do odlewania, Ściany betonowe, Betonowe przewo-
dy, Lastryko, Szalunki niemetalowe do betonu, Mieszanka 
do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, Betono-
we rzeźby, Bloczki betonowe, Beton, Sklepienia betonowe, 
Masa betonowa prefabrykowana, Bloki wykonane z betonu 
do ochrony brzegów rzeki, Włazowe studzienki burzowe 
- betonowe struktury odpływowe, Deskowanie niemeta-
lowe do betonu, Formy do betonu niemetalowe, Betono-
we materiały budowlane, Nagrobki z kamienia, betonu lub 
marmuru, Płyty betonowe, Okienne skrzynki na kwiaty wy-
konane z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki betonowe, 
Deskowanie budowlane, Zaprawa betonowa wyważana, 
Pachołki betonowe, Beton zbrojony, Betonowe poidła dla 
ptaków, Figurki z betonu, Panele betonowe, Beton ognio-
trwały, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, Kanały 
odwadniające - drenażowe konstrukcje betonowe, Kruszy-
wa wykorzystywane do przygotowywania betonu, Statuy 
z betonu, Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, 
Surowce do produkcji betonu, ujęte w tej klasie, Niemetalo-
we materiały tkane do betonu, Ściany betonowe do celów 
budowlanych, Beton syntetyczny, Płyty nagrobne z kamie-
nia, betonu lub marmuru, Wyroby dekoracyjne z odlewów 
betonowych, Tablice wykonane z betonu, Betonowe ściany 
oporowe, Pokrycia betonowe, Dzieła sztuki wykonane z ka-
mienia, betonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub 
marmuru, Wykończenia betonowe z fakturą, Cement, Płyty 
cementowe, Mieszanki cementowe, Cementy do użytku 
w budownictwie, Rury wykonane z cementu, Cement go-
towy do użycia do celów budowlanych, Słupy cementowe, 
37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-
-lądowej poprzez wylewanie betonu, Układanie dachówki, 
murowanie lub murowanie z bloczków, Naprawy betonu, 
Pompowanie betonu, Montaż rusztowań, Wykonywanie ro-
bót ziemnych lub konstrukcji betonowych, Wynajem beto-
niarek, Wynajem maszyn do pompowania betonu, Budowa 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie 
betonu, Uszczelnianie betonu, Budowa konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, Sprężanie beto-
nu, Kruszenie betonu, Budowanie konstrukcji żelbetowych 
przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, 
Betonowanie, 40 Formowanie betonu, Usługi w zakresie 
prac betoniarskich.

(210) 539725 (220) 2022 02 10
(731) Thomas Concrete Group AB, Göteborg, SE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thomas CEMENT

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały be-
tonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, Betonowe elementy brukowe, Wymieszany beton 
wylewany na miejscu, Betonowe elementy budowlane, Ka-
mienie brukowe z betonu, Posążki z kamienia, betonu lub 
marmuru, Gotowe betonowe elementy budowlane, Betono-
we rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Belki 
betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, 
Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewo-

dy, Lastryko, Szalunki niemetalowe do betonu, Mieszanka 
do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, Betono-
we rzeźby, Bloczki betonowe, Beton, Sklepienia betonowe, 
Masa betonowa prefabrykowana, Bloki wykonane z betonu 
do ochrony brzegów rzeki, Włazowe studzienki burzowe 
- betonowe struktury odpływowe, Deskowanie niemeta-
lowe do betonu, Formy do betonu niemetalowe, Nagrobki 
z kamionki, betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki 
na kwiaty wykonane z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki 
betonowe, Drewniane formy do betonu, Zaprawa betonowa 
wyważana, Pachołki betonowe, Beton zbrojony, Betonowe 
poidła dla ptaków, Figurki z betonu, Panele betonowe, Be-
ton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, 
Rynny - betonowe konstrukcje ściekowe, Masy do użytku 
podczas produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użyt-
ku w przygotowywaniu betonu, Surowce do produkcji be-
tonu, ujęte w tej klasie, Włókna tkane niemetalowe do be-
tonu, Konstrukcyjne ścianki betonowe, Beton syntetyczny, 
Nagrobne płyty z kamienia, betonu lub marmuru, Wyroby 
dekoracyjne z odlewów betonowych, Tablice wykonane 
z betonu, Betonowe ściany oporowe, Pokrycia betonowe, 
Rzeźbione wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane z ka-
mienia, betonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub 
marmuru, Betonowe materiały strukturalne - okładziny po-
wierzchniowe, 37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji 
inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, Kła-
dzenie płytek, cegły lub bloczków betonowych w celach bu-
dowlanych, Naprawy betonu, Pompowanie i wyrównywanie 
betonu podczas budowy obiektów i budynków, Budowanie 
rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji 
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem 
maszyn do mieszania betonu, Wynajem maszyn do pompo-
wania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez formowanie betonu, Usługi czyszczenia powierzch-
ni betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez kładzenie betonu, Wylewanie betonu, Kruszenie be-
tonu, Wznoszenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy 
użyciu form ślizgowych lub wspinających, Prace związane 
z betonem - naprawa/konserwacja, 40 Formowanie betonu.

(210) 539728 (220) 2022 02 10
(731) Thomas Concrete Group AB, Göteborg, SE
(540) (znak słowny)
(540) THOMAS CONCRETE GROUP
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały be-
tonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, Betonowe elementy brukowe, Wymieszany beton 
wylewany na miejscu, Betonowe elementy budowlane, Ka-
mienie brukowe z betonu, Posążki z kamienia, betonu lub 
marmuru, Gotowe betonowe elementy budowlane, Betono-
we rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Belki 
betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, 
Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewo-
dy, Lastryko, Szalunki niemetalowe do betonu, Mieszanka 
do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, Betono-
we rzeźby, Bloczki betonowe, Beton, Sklepienia betonowe, 
Masa betonowa prefabrykowana, Bloki wykonane z betonu 
do ochrony brzegów rzeki, Włazowe studzienki burzowe 
- betonowe struktury odpływowe, Deskowanie niemeta-
lowe do betonu, Formy do betonu niemetalowe, Nagrobki 
z kamienia, betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki 
na kwiaty wykonane z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki 
betonowe, Drewniane formy do betonu, Zaprawa betonowa 
wyważana, Pachołki betonowe, Beton zbrojony, Betonowe 
poidła dla ptaków, Figurki z betonu, Panele betonowe, Be-
ton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, 
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Rynny jako betonowe konstrukcje ściekowe, Masy do użytku 
podczas produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użytku 
w przygotowywaniu betonu, Surowce do produkcji betonu, 
ujęte w tej klasie, Włókna tkane niemetalowe do betonu, 
Konstrukcyjne ścianki betonowe, Beton syntetyczny, Płyty 
nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, Wyroby dekora-
cyjne z odlewów betonowych, Tablice wykonane z betonu, 
Betonowe ściany oporowe, Pokrycia betonowe, Rzeźbione 
wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, be-
tonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub marmuru, 
Betonowe materiały strukturalne - okładziny powierzch-
niowe, 37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynie-
rii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, Kładzenie 
płytek, cegły lub bloczków betonowych w celach budow-
lanych, Naprawy betonu, Pompowanie i wyrównywanie 
betonu podczas budowy obiektów i budynków, Budowanie 
rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji 
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem 
maszyn do mieszania betonu, Wynajem maszyn do pompo-
wania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez formowanie betonu, Usługi uszczelniania betonu, 
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kła-
dzenie betonu, Wylewanie betonu, Kruszenie betonu, Wzno-
szenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy użyciu form 
ślizgowych lub wspinających, Prace związane z betonem - 
naprawa/konserwacja, 40 Formowanie betonu.

(210) 539729 (220) 2022 02 10
(731) Thomas Concrete Group AB, Göteborg, SE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thomas CONCRETE GROUP

(531) 29.01.14, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały be-
tonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, Betonowe elementy brukowe, Wymieszany beton 
wylewany na miejscu, Betonowe elementy budowlane, Ka-
mienie brukowe z betonu, Posążki z kamienia, betonu lub 
marmuru, Gotowe betonowe elementy budowlane, Betono-
we rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Belki 
betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, 
Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewo-
dy, Lastryko, Szalunki niemetalowe do betonu, Mieszanka 
do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, Betono-
we rzeźby, Bloczki betonowe, Beton, Sklepienia betonowe, 
Masa betonowa prefabrykowana, Bloki wykonane z betonu 
do ochrony brzegów rzeki, Włazowe studzienki burzowe 
- betonowe struktury odpływowe, Deskowanie niemeta-
lowe do betonu, Formy do betonu niemetalowe, Nagrobki 
z kamienia, betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki 
na kwiaty wykonane z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki 
betonowe, Drewniane formy do betonu, Zaprawa betonowa 
wyważana, Pachołki betonowe, Beton zbrojony, Betonowe 
poidła dla ptaków, Figurki z betonu, Panele betonowe, Be-
ton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, 
Rynny jako betonowe konstrukcje ściekowe, Masy do użytku 
podczas produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użytku 
w przygotowywaniu betonu, Surowce do produkcji betonu, 
ujęte w tej klasie, Włókna tkane niemetalowe do betonu, 

Konstrukcyjne ścianki betonowe, Beton syntetyczny, Płyty 
nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, Wyroby dekora-
cyjne z odlewów betonowych, Tablice wykonane z betonu, 
Betonowe ściany oporowe, Pokrycia betonowe, Rzeźbione 
wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, be-
tonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub marmuru, 
Betonowe materiały strukturalne - okładziny powierzch-
niowe, 37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynie-
rii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, Kładzenie 
płytek, cegły lub bloczków betonowych w celach budow-
lanych, Naprawy betonu, Pompowanie i wyrównywanie 
betonu podczas budowy obiektów i budynków, Budowanie 
rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji 
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem 
maszyn do mieszania betonu, Wynajem maszyn do pompo-
wania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez formowanie betonu, Usługi uszczelniania betonu, 
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kła-
dzenie betonu, Wylewanie betonu, Kruszenie betonu, Wzno-
szenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy użyciu form 
ślizgowych lub wspinających, Prace związane z betonem - 
naprawa/konserwacja, 40 Formowanie betonu.

(210) 539746 (220) 2022 02 11
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATEMATYKA W PUNKT

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo 
w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwię-
ku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wypo-
sażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Pa-
pier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe arty-
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kuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, 
papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia 
i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pu-
dełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, fi-
gurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biulety-
ny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamo-
we i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, mate-
riały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykuła-
mi biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania 
z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, 
Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, 
Puzzle [zabawki], Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Pla-
stelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły 
sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choin-
kowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także ze-
wnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem 
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechnia-
nia materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i roz-
powszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, 
w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projekto-
wania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów re-
klamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, tele-
wizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, 
Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowa-
dzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i tar-
gów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży 
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 
zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji on-
line dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób 
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyza-
cji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe 
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednic-
twem mediów elektronicznych takich towarów jak: progra-
my komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ła-
dowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje 
do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zaję-
cia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowa-
ne z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wi-
deo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektro-
niczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wi-
deo w formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry 
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urzą-
dzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety 
zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 

naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papie-
rowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficz-
ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introli-
gatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do ma-
lowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-
nia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, kar-
ty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji teksto-
wych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie  
on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kom-
puterowych baz danych, Udostępnianie komputerowych 
baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów 
internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, 
Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i por-
talu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu inter-
netowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów infor-
macyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i eduka-
cyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.
in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materia-
łów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periody-
ków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów ko-
respondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej 
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów 
do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, 
Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za po-
średnictwem mediów informatycznych i nauczanie kore-
spondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Or-
ganizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultural-
nym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, 
Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, te-
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lewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie 
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizo-
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisa-
nych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łącz-
ności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi 
klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edu-
kacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, Uaktu-
alnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i pro-
jektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów 
komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, 
Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie li-
cencjonowania programów komputerowych i zarządzania 
prawami autorskimi.

(210) 539748 (220) 2022 02 11
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zamieńmy słowo

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo 
w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwię-
ku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wypo-

sażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Pa-
pier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe arty-
kuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, 
papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia 
i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pu-
dełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, fi-
gurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biulety-
ny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamo-
we i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, mate-
riały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykuła-
mi biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania 
z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, 
Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, 
Puzzle [zabawki], Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Pla-
stelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły 
sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choin-
kowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także ze-
wnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem 
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechnia-
nia materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i roz-
powszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, 
w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projekto-
wania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów re-
klamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, tele-
wizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, 
Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowa-
dzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i tar-
gów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży 
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 
zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji on-
line dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób 
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyza-
cji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe 
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednic-
twem mediów elektronicznych takich towarów jak: progra-
my komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ła-
dowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje 
do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zaję-
cia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowa-
ne z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wi-
deo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektro-
niczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wi-
deo w formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry 
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urzą-
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dzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety 
zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papie-
rowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficz-
ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introli-
gatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do ma-
lowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-
nia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, kar-
ty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji teksto-
wych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-
-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kompu-
terowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz 
danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów inter-
netowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usłu-
gi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu 
internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu interneto-
wego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyj-
nych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in, 
Drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materia-
łów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periody-
ków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów ko-
respondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej 
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów 
do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, 
Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za po-
średnictwem mediów informatycznych i nauczanie kore-
spondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Or-
ganizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultural-
nym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, 

Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, te-
lewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie 
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizo-
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisa-
nych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łącz-
ności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi 
klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edu-
kacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, Uaktu-
alnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i pro-
jektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów 
komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, 
Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie li-
cencjonowania programów komputerowych i zarządzania 
prawami autorskimi.

(210) 539760 (220) 2022 02 10
(731) FUNDACJA ORIGINAL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWA POLSKA

(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Produkty mięsne i mięso, nabiał, ryby i owo-
ce morza, przetworzone warzywa, owoce, grzyby i orzechy, 
30 Wyroby piekarnicze i cukiernicze oraz przekąski, 31 Wa-
rzywa, owoce, grzyby, 32 Soki, napoje i wody gazowane 
i niegazowane.

(210) 539761 (220) 2022 02 11
(731) ORŁOWSKI TOMASZ TB TANIA BUDOWA, Zgierz
(540) (znak słowny)
(540) PERLITTECH
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Kamień 
budowlany, Mineralne materiały budowlane, Niemetalowe 
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, Budynki nieme-
talowe przenośne, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa mate-
riałów budowlanych, kamienia budowlanego, mineralnych 
materiałów budowlanych, niemetalowych elementów kon-
strukcyjnych dla budownictwa oraz budynków niemetalo-
wych przenośnych, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej i innych środków komunikacji, Pośrednictwo 
handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów 
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budowlanych, kamienia budowlanego, mineralnych mate-
riałów budowlanych, niemetalowych elementów konstruk-
cyjnych dla budownictwa oraz budynków niemetalowych 
przenośnych, w tym za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej i innych środków komunikacji, 37 Usługi w zakresie 
budownictwa, Usługi instalacyjne w zakresie budownictwa, 
Naprawy w zakresie budownictwa, Usługi związane z kon-
serwacją i utrzymaniem obiektów w ich pierwotnym stanie, 
42 Projektowanie budynków, Architektura, Doradztwo ar-
chitektoniczne, Planowanie urbanistyczne, Opracowywanie 
projektów technicznych.

(210) 539764 (220) 2022 02 11
(731) CITY PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1896 WHISKY BAR

(531) 26.11.13, 25.01.05, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 Usługi klubów [dyskotek], Usługi rozrywko-
we świadczone w dyskotekach, Usługi związane z dyskote-
kami, Obsługa salonów gier [sale], Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Świadczenie usług 
w zakresie karaoke, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, kongresów i sympozjów, Konkursy (Organizowanie -) 
[edukacja lub rozrywka], Organizacja konkursów piękności, 
Usługi klubów nocnych, Organizowanie balów, Organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadza-
nie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, Organizowanie koncertów, Organizowanie loterii, 
Organizowanie obozów sportowych, Organizacja przyjęć, 
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Parki i miasteczka 
rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Organizowanie spektakli rozrywkowych, Rozrywka, 
Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczynku, 43 Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Re-
stauracje samoobsługowe, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Usługi w zakresie kwater wczaso-
wych, Wynajmowanie kwater, Rezerwacje miejsc w hotelach, 
Stołówki, Usługi barowe, Wynajmowanie sal konferencyj-
nych, Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 539790 (220) 2022 02 13
(731) CZYŻEWSKA DOMINIKA KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inteligentny Rolnik

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Gwarantowanie ubezpieczeń, 
Ubezpieczenia, Doradcze usługi zarządzania finansowego, 
Doradztwo finansowe, Informacja finansowa, usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi finan-
sowania, Ściąganie należności i faktoring, Usługi udzielania 
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Działalność finan-
sowa, Pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, 
Pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczę-
śliwych wypadków, Pośrednictwo w ubezpieczeniach trans-
portowych, Ubezpieczenia biur, Ubezpieczenia budynków, 
Ubezpieczenia dla biur, Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, 
Ubezpieczenia (Doradztwo w sprawach -), Ubezpieczenia 
dotyczące własności, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia 
od wypadków, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami zdrowotnymi, Usługi doradztwa i pośred-
nictwa związane z ubezpieczeniami domu, Usługi doradz-
twa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypad-
ków, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpie-
czeniami na życie, Usługi doradztwa i pośrednictwa związa-
ne z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi finansowe związane 
z ubezpieczeniami, Agencje ubezpieczeniowe, Doradztwo 
ubezpieczeniowe, Doradztwo związane z zawieraniem 
ubezpieczeń, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia 
mechanicznych pojazdów, Gwarancje, ekspertyzy i oceny 
ubezpieczeniowe, Informacja o ubezpieczeniach, Skompu-
teryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, 
38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali internetowych, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Interne-
cie i innych mediach, Usługi związane z portalami telekomu-
nikacyjnymi, Zapewnianie dostępu do elektronicznego ryn-
ku [portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostę-
pu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do portalu do współdzielenia materiałów wideo, Zapewnia-
nie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnia-
nie dostępu do portalu internetowego obejmującego pro-
gramy wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do portali w Internecie.

(210) 539794 (220) 2022 02 13
(731) BADEK DOMINIK IDEA SPRZEDAŻ HURTOWA, 

Wolbórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERCO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 1 Aceton techniczny, Rozpuszczalnik ekstrak-
cyjny, Rozpuszczalnik uniwersalny, Zmywacz uniwersalny 
(spray), 2 Powłoka cynkowa srebrna (spray), Powłoka chro-
mowo-niklowa (spray), 4 Smar penetrujący syntetyczny z te-
flonem, Preparat smarująco odrdzewiający (spray).

(210) 539802 (220) 2022 02 11
(731) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków
(540) (znak słowny)
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(540) SEOSEM
(510), (511) 35 Abonowanie dostępu do serwisu telekomu-
nikacyjnych baz danych, Administracja biznesowa w zakresie 
transportu i dostaw, Administrowanie dotyczące marketin-
gu, Administrowanie dotyczące planowania działalności 
gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie działalnością go-
spodarczą firm zagranicznych, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Administrowanie działalnością handlową 
w zakresie programów akcji pracowniczych, Administro-
wanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów de-
talicznych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Administrowanie w celach reklamowych, Admi-
nistrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Administro-
wanie odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie 
prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie 
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Administro-
wanie programami dla osób często podróżujących drogą 
powietrzną, Administrowanie programami członkowski-
mi, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
Administrowanie programami wymiany kulturalnej i eduka-
cyjnej, Administrowanie programów lojalnościowych obej-
mujących zniżki lub zachęty, Administrowanie przedsiębior-
stwem w zakresie metod statystycznych, Administrowanie 
sprawami przedsiębiorstwa, Administrowanie sprzedażą, 
Administrowanie testowaniem kompetencji zawodowych, 
Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Admi-
nistrowanie zaświadczeniami zawodowymi, Administrowa-
nie zawodami w celach reklamowych, Adresowanie kopert, 
Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe 
i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Agen-
cje informacji handlowej [udostępnianie informacji doty-
czących działalności gospodarczej, na przykład marketingu 
lub danych demograficznych], Agencje modelek, Agencje 
pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrud-
nienia tymczasowego, Aktualizacja informacji dotyczących 
działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, 
Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej 
bazie danych, Analiza cen, Analiza cen i kosztów w związku 
z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpa-
dów, Analiza danych biznesowych, Analiza danych i statystyk 
dotyczących badań rynkowych, Analiza danych statystycz-
nych z badań rynku, Analiza informacji w zakresie działal-
ności gospodarczej, Analiza marketingowa nieruchomości, 
Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospo-
darczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położenia (stanu) 
firmy, Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracow-
nika i innych wymagań względem tego pracownika, Analiza 
reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza rynków zbóż, 
Analiza rynku, Analiza statystyk dotyczących działalności 
gospodarczej, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie 
reklamy, Analiza systemów zarządzania działalnością gospo-
darczą, 42 Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego lo-
gowania dla aplikacji online, Testowanie (kontrola) pojazdów 
pod kątem sprawności, Testowanie materiałów, Tworzenie 
gier wideo i komputerowych, Tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
Udostępnianie map geograficznych on-line, nie do pobra-
nia, Udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych 
poprzez chmury obliczeniowe, Udostępnianie wyszukiwarek 
internetowych, Udzielanie informacji geograficznych, Udzie-

lanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompen-
sacji emisji dwutlenku węgla, Usługi architektoniczne, Usługi 
chemiczne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
Usługi doradztwa technologicznego na potrzeby transfor-
macji cyfrowej, Usługi graficzne, Usługi informatyki kwan-
towej, Usługi inżynierii oprogramowania dla przetwarzania 
danych, Usługi inżynieryjne, Usługi kartograficzne, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi 
pomiarów kartograficznych za pomocą drona, Usługi świad-
czone prze laboratoria naukowe, Usługi szyfrowania danych, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
gi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu nafto-
wego, gazowego i wydobywczego, Usługi w zakresie projek-
towania logo, Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowni-
ków z zastosowaniem technologii blockhain, Wydobywanie 
kryptowaluty, Wynajem infrastruktury centrów danych, Wy-
najem liczników do rejestrowania zużycia energii, Wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów 
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Wzornictwo przemysłowe.

(210) 539817 (220) 2022 02 11
(731) VU QUANG VINH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOK KING WoKing Asian Cuisine

(531) 24.09.02, 26.11.13, 01.15.05, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 43 Oferowanie i serwowanie żywności i napo-
jów w restauracji i barach, Obsługa gastronomiczna, przygo-
towanie posiłków na miejscu i na wynos.

(210) 539818 (220) 2022 02 11
(731) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SEOSEM24
(510), (511) 35 Abonowanie dostępu do serwisu telekomu-
nikacyjnych baz danych, Administracja biznesowa w zakresie 
transportu i dostaw, Administrowanie dotyczące marketingu, 
Administrowanie dotyczące planowania działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie franchisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą 
firm zagranicznych, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Administrowanie działalnością handlową w zakresie pro-
gramów akcji pracowniczych, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie 
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w celach reklamowych, Administrowanie listami płac na rzecz 
osób trzecich, Administrowanie odnoszące się do metod 
sprzedaży, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trze-
cich], Administrowanie programami lojalnościowymi i moty-
wacyjnymi, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Administrowanie programami 
członkowskimi, Administrowanie programami motywacyjny-
mi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób 
trzecich, Administrowanie programami wymiany kulturalnej 
i edukacyjnej, Administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie przedsię-
biorstwem w zakresie metod statystycznych, Administrowa-
nie sprawami przedsiębiorstwa, Administrowanie sprzedażą, 
Administrowanie testowaniem kompetencji zawodowych, 
Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Admini-
strowanie zaświadczeniami zawodowymi, Administrowanie 
zawodami w celach reklamowych, Adresowanie kopert, Agen-
cje eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksporto-
we, Agencje importu-eksportu towarów, Agencje informacji 
handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności 
gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demogra-
ficznych], Agencje modelek, Agencje pośrednictwa pracy, 
Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, 
Aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej 
w komputerowej bazie danych, Aktualizowanie informacji re-
klamowych w komputerowej bazie danych, Analiza cen, Anali-
za cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transpor-
tem i recyklingiem odpadów, Analiza danych biznesowych, 
Analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, 
Analiza danych statystycznych z badań rynku, Analiza informa-
cji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza marketingowa 
nieruchomości, Analiza ocen dotyczących zarządzania działal-
nością gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położe-
nia (stanu) firmy, Analiza pracy w celu określenia umiejętności 
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, 
Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza rynków 
zbóż, Analiza rynku, Analiza statystyk dotyczących działalności 
gospodarczej, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie 
reklamy, Analiza systemów zarządzania działalnością gospo-
darczą, 42 Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logo-
wania dla aplikacji online, Testowanie (kontrola) pojazdów pod 
kątem sprawności, Testowanie materiałów, Tworzenie gier wi-
deo i komputerowych, Tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych ko-
pii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnianie map 
geograficznych on-line, nie do pobrania, Udostępnianie wirtu-
alnych systemów komputerowych poprzez chmury oblicze-
niowe, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych, Udziela-
nie informacji geograficznych, Udzielanie informacji naukowej 
i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, 
Usługi architektoniczne, Usługi chemiczne, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi doradztwa technologicz-
nego na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi graficzne, 
Usługi informatyki kwantowej, Usługi inżynierii oprogramo-
wania dla przetwarzania danych, Usługi inżynieryjne, Usługi 
kartograficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, Usługi pomiarów kartograficznych za pomocą 
drona, Usługi świadczone prze laboratoria naukowe, Usługi 
szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkow-
ników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu 
elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej 

komputerów, Usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie 
przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Usługi 
w zakresie projektowania logo, Usługi w zakresie uwierzytel-
niania użytkowników z zastosowaniem technologii blockhain, 
Wydobywanie kryptowaluty, Wynajem infrastruktury centrów 
danych, Wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, 
Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie 
serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 539819 (220) 2022 02 11
(731) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) YZER
(510), (511) 35 Abonowanie dostępu do serwisu telekomu-
nikacyjnych baz danych, Administracja biznesowa w zakresie 
transportu i dostaw, Administrowanie dotyczące marketingu, 
Administrowanie dotyczące planowania działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie franchisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą 
firm zagranicznych, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Administrowanie działalnością handlową w zakresie pro-
gramów akcji pracowniczych, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie 
w celach reklamowych, Administrowanie listami płac na rzecz 
osób trzecich, Administrowanie odnoszące się do metod 
sprzedaży, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trze-
cich], Administrowanie programami lojalnościowymi i moty-
wacyjnymi, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Administrowanie programami 
członkowskimi, Administrowanie programami motywacyjny-
mi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób 
trzecich, Administrowanie programami wymiany kulturalnej 
i edukacyjnej, Administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie przedsię-
biorstwem w zakresie metod statystycznych, Administrowa-
nie sprawami przedsiębiorstwa, Administrowanie sprzedażą, 
Administrowanie testowaniem kompetencji zawodowych, 
Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Admini-
strowanie zaświadczeniami zawodowymi, Administrowanie 
zawodami w celach reklamowych, Adresowanie kopert, Agen-
cje eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksporto-
we, Agencje importu-eksportu towarów, Agencje informacji 
handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności 
gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demogra-
ficznych], Agencje modelek, Agencje pośrednictwa pracy, 
Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, 
Aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej 
w komputerowej bazie danych, Aktualizowanie informacji re-
klamowych w komputerowej bazie danych, Analiza cen, Anali-
za cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transpor-
tem i recyklingiem odpadów, Analiza danych biznesowych, 
Analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, 
Analiza danych statystycznych z badań rynku, Analiza informa-
cji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza marketingowa 
nieruchomości, Analiza ocen dotyczących zarządzania działal-
nością gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położe-
nia (stanu) firmy, Analiza pracy w celu określenia umiejętności 
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, 
Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza rynków 
zbóż, Analiza rynku, Analiza statystyk dotyczących działalności 
gospodarczej, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie 
reklamy, Analiza systemów zarządzania działalnością gospo-
darczą, 42 Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
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użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logo-
wania dla aplikacji online, Testowanie (kontrola) pojazdów pod 
kątem sprawności, Testowanie materiałów, Tworzenie gier wi-
deo i komputerowych, Tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych ko-
pii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnianie map 
geograficznych on-line, nie do pobrania, Udostępnianie wirtu-
alnych systemów komputerowych poprzez chmury oblicze-
niowe, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych, Udziela-
nie informacji geograficznych, Udzielanie informacji naukowej 
i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, 
Usługi architektoniczne, Usługi chemiczne, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi doradztwa technologicz-
nego na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi graficzne, 
Usługi informatyki kwantowej, Usługi inżynierii oprogramo-
wania dla przetwarzania danych, Usługi inżynieryjne, Usługi 
kartograficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, Usługi pomiarów kartograficznych za pomocą 
drona, Usługi świadczone prze laboratoria naukowe, Usługi 
szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkow-
ników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu 
elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, Usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie 
przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Usługi 
w zakresie projektowania logo, Usługi w zakresie uwierzytel-
niania użytkowników z zastosowaniem technologii blockhain, 
Wydobywanie kryptowaluty, Wynajem infrastruktury centrów 
danych, Wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, 
Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie 
serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 539820 (220) 2022 02 11
(731) FASHION LAB KAMILA MARIA HRECKA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODIVIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna dla osób trzecich, 
w szczególności w Internecie: bielizny dla kobiet i mężczyzn, 
bielizny osobistej, biustonoszy, biustonoszy samonośnych, 
body [bielizna], bokserek, kąpielówek, kostiumów kąpielo-
wych, majtek, piżam, podkoszulek, skarpetek.

(210) 539821 (220) 2022 02 11
(731) MOŁONIEWICZ PIOTR CYBUCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cyBuch

(531) 10.01.11, 27.05.01
(510), (511) 34 Fajki wodne, akcesoria do fajek wodnych, 
przybory do czyszczenia fajek wodnych, Ustniki do fajek 
wodnych, Węgle do rozpalania fajek wodnych, Węże do fa-
jek wodnych, Artykuły i akcesoria dla palaczy, Tytoń, Tytoń 
i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Wyroby ty-
toniowe, Produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, 
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, Aromaty, inne niż 
olejki eteryczne, do tytoniu / aromaty, inne niż olejki eterycz-
ne, do tytoniu, Aromatyzowany tytoń [z wyłączeniem olej-
ków eterycznych], Shishe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z fajkami wodnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do stosowania z fajkami wodnymi, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
do fajek wodnych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do artykułów do stosowania z akcesoriami dla palaczy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Sprzedaż deta-
liczna w zakresie fajek wodnych [orientalne] również przez 
Internet, 41 Usługi informacji o rekreacji, Organizowanie i ob-
sługa konferencji, kongresów, konkursów, seminariów sym-
pozjów i warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie kursów edukacyjnych i warsztatów dydaktycz-
nych, Organizowanie rozrywki, Informacja o rozrywce, usługi 
edukacyjne i doradcze w zakresie fajek wodnych, Organizo-
wanie imprez w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi 
rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez 
rozrywkowych.

(210) 539823 (220) 2022 02 14
(731) CZOWALLA MARCEL SCORPVISUAL,  

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 03.07.02, 24.17.04
(510), (511) 42 Grafika artystyczna.

(210) 539825 (220) 2022 02 14
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiit REGULAR



58 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2022

(531) 26.04.04, 26.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, 
Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku w pa-
pierosach elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w pa-
pierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące do stosowa-
nia w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, 
Humidory, Gilotynki do cygar, Popielniczki dla palaczy, Kasetki 
do papierosów elektronicznych, Łańcuszki na szyję do no-
szenia papierosów elektrycznych, Atomizery do papierosów 
elektronicznych, Artykuły dla palaczy w tym zapalniczki, Pa-
łeczki do czyszczenia i dezynfekcji papierosów elektronicz-
nych, Szczoteczki do czyszczenia papierosów elektronicz-
nych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, 
Produkty czyszczące do papierosów elektronicznych, Przy-
bory do czyszczenia papierosów elektronicznych, Urządzenia 
do czyszczenia papierosów elektronicznych, Elektryczne urzą-
dzenia do czyszczenia papierosów elektronicznych, Futerały 
do papierosów elektronicznych, Tytoń bezdymny, Wapory-
zatory do bezdymnych papierosów, Pojemniki na urządzenia 
elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tytoniu, wy-
robów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tyto-
niowe do papierosów elektronicznych.

(210) 539827 (220) 2022 02 14
(731) WIECZOREK PIOTR MONT BLANC, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUISINABLE DELICIOUS PROVISIONS  

CHIEFS’ CHOICE 100%

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.07, 26.13.01, 26.04.03, 26.11.03, 
27.07.25

(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem (catering), Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe.

(210) 539829 (220) 2022 02 14
(731) STEFFEN MICHAŁ BBS, Przesieka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elixir Karkonoski

(531) 06.01.04, 26.01.01, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Al-
kohole wysokoprocentowe [napoje], Alkohole destylowane, 
Destylowane napoje, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje 
alkoholowe na bazie herbaty, Napoje na bazie rumu, Napoje 
alkoholowe aromatyzowane.

(210) 539833 (220) 2022 02 14
(731) BONCARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prezent Idealny

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 9 Urządzenia i nośniki do przechowywania da-
nych, Elektroniczne karty płatnicze, karty z obwodami scalo-
nymi zintegrowanymi, karty magnetyczne, terminale i czytniki 
kart, Kodowane karty podarunkowe, Kodowane karty upo-
minkowe, Kodowane przedpłacone karty płatnicze, Przedpła-
cone karty telefoniczne kodowane magnetycznie, E-kody, do-
ładowania prepaid, E-gifty, kody do gier, vouchery wakacyjne, 
w formie elektronicznej bądź cyfrowej, Elektroniczne karty po-
darunkowe, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie do handlu elektronicznego 
i płatności elektronicznych, 35 Usługi zarządzania zbiorami 
informatycznymi, Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, konsultacje w dzie-
dzinie zarządzania sprawami handlu, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich, Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, Sprzedaż detaliczna i hurtowa 
urządzeń i nośników do przechowywania danych, elektronicz-
nych kart płatniczych, kart z obwodami scalonymi zintegro-
wanymi, kart magnetycznych, terminali i czytników kart, ko-
dowanych kart podarunkowych, kodowanych kart upominko-
wych, kodowanych przedpłaconych kart płatniczych, przed-
płaconych kart telefonicznych kodowanych magnetycznie, 
e-kodów, doładowań prepaid, e-giftów, kodów do gier, vo-
ucherów wakacyjnych, elektronicznych kart podarunkowych, 
utrwalonych na nośnikach informacji i danych, oprogramowa-
nia, oprogramowania do handlu elektronicznego i płatności 
elektronicznych, 36 Usługi finansowe związane z kartami kre-
dytowymi, debetowymi i płatniczymi, kartami identyfikacyj-
nymi, kartami upoważniającymi do zakupów, kartami stałego 
klienta i rabatowymi, usługi dotyczące elektronicznego trans-
feru kapitału, usługi wystawiania elektronicznych wyciągów 
z kont związanych z rozliczaniem i autoryzacją transakcji doko-
nywanych kartami płatniczymi, organizowanie sieci punktów 
akceptujących zapłatę kartami płatniczymi, usługi w zakresie 
wprowadzania na rynek lokalnych kart płatniczych własnej 
emisji oraz bonów wartościowych, Wydawanie i dystrybucja 
kart podarunkowych, Wydawanie i dystrybucja płatniczych 
kart upominkowych, Wydawanie i dystrybucja kart przedpła-
conych i bonów, Dystrybucja kart podarunkowych różnych 
emitentów, e-voucherów oraz voucherów na przeżycie.

(210) 539835 (220) 2022 02 14
(731) BOJAR-ANTONIUK JOANNA, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) Art DeKot
(510), (511) 16 Obrazy, Obrazy i zdjęcia, Obrazy artystyczne, 
Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Obrazy [malar-
stwo], oprawione lub nie, 41 Zarządzanie stroną artystyczną 
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w zakresie malowania wizerunków kotów, Usługi malowania 
artystycznego obrazów z wizerunkami kotów, 42 Grafika 
artystyczna, Usługi artystów grafików, Projektowanie grafi-
ki, Tworzenie stron internetowych, Projektowanie stron do-
mowych i stron internetowych, Tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych.

(210) 539838 (220) 2022 02 14
(731) PENKALA MAŁGORZATA ŚWIAT INSPIRACJI, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOOL fashion

(531) 02.09.01, 09.05.03, 09.01.05, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.04, 
26.01.16

(510), (511) 16 Kalendarze, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały szkole-
niowe i instruktażowe, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne arty-
kuły służące do przenoszenia, 21 Kubki, Szklanki, kieliszki, na-
czynia do picia i akcesoria barowe, Statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 35 Usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, 41 Organizowanie kon-
ferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Tłumaczenia.

(210) 539840 (220) 2022 02 14
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Dorminox. Siła dobrego snu.
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 539842 (220) 2022 02 14
(731) BIAŁY MICHAŁ BRAND POSITION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRIENDLY WORKPLACE 

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 02.07.23
(510), (511) 16 Certyfikat pracodawcy, 41 Konkurs dla praco-
dawców.

(210) 539850 (220) 2022 02 15
(731) HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TONIC 76

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.05.02, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 32 Napoje orzeźwiające, Tonik zawierający chininę.

(210) 539890 (220) 2022 02 15
(731) KULPA-WOJTKIELEWICZ PAULINA, Kielanówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLECOOL.PL NOWOCZESNA SZKOŁA CHEMII

(531) 01.13.15, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja [nauczanie], Edukacja za-
wodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Obozy let-
nie [rozrywka i edukacja], Organizacja egzaminów [edukacja], 
Budowanie zespołu (edukacja), Doradztwo zawodowe [edu-
kacja], Edukacja dorosłych, Edukacja i szkolenia w dziedzinie 
przetwarzania danych elektronicznych, Edukacja i szkolenia 
w dziedzinie inżynierii samochodowej, Edukacja (Informacje 
dotyczące -), Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury 
i środowiskiem, Edukacja (Informacje o -), Edukacja językowa, 
Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomo-
cą Internetu czy ekstranetów, Edukacja prawna, Edukacja 
przedszkolna, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja sportowa, 
Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Zaję-
cia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Wyższe 
uczelnie [edukacja], Usługi szkół [edukacja], Usługi przed-
szkolne [edukacja lub rozrywka], Usługi konsultacyjne zwią-
zane z edukacją inżynieryjną, Usługi przedszkoli [edukacja], 
Usługi informacji telefonicznej związane z edukacją, Udzie-
lanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach 
związanych z edukacją i szkoleniami, Sympozja związane 
z edukacją, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozryw-
ka], Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Or-
ganizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Konkursy 
(Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Edukacja w dzie-
dzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie posługiwania się 
komputerami, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, 
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, Edukacja 
w zakresie świadomości ruchowej, Edukacja religijna.

(210) 539971 (220) 2022 02 16
(731) WIŚNIEWSKI BOGDAN, Puńców
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) we bubble tea

(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.05
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.

(210) 540005 (220) 2022 02 17
(731) MACHATY DOROTA GIFTMASZ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Giftmasz

(531) 27.05.01, 27.05.07, 27.05.19
(510), (511) 35 Usługi w zakresie publikacji tekstów rekla-
mowych, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów 
reklamowych i promocyjnych w postaci próbek, ulotek, 
katalogów, gazetek, prospektów i broszur informacyjnych, 
Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów 
w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi w zakresie 
dekoracji wystaw sklepowych, Usługi w zakresie badań ryn-
kowych i badań opinii publicznej, Dekoracja wystaw i wi-
tryn sklepowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej i handlo-
wej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej i handlowej, Sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa za pośrednictwem radia, telewizji oraz sieci Internet ko-
smetyków, kalendarzy, artykułów gospodarstwa domowe-
go, elektroniki, wyrobów jubilerskich i zegarmistrzowskich, 
artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, bielizny, 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów dekoracyjnych, 
gier i zabawek, nadruków i nalepek na towary, w tym 
na odzież, obuwie, kubki, breloki, torby, flagi i maszty, leża-
ki, krzesła, ręczniki, stroje sportowe, podkładki pod myszy 
komputerowe, 40 Drukowanie, na zamówienie, nazw firm 
oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyj-
nych i reklamowych, Usługi nadruku wzorów na tkaninach, 
Usługi nadrukowywania, na zamówienie, ozdobnych wzo-
rów na odzież, Usługi nadrukowywania, na zamówienie, 
napisów na odzież, Usługi szycia odzieży, Usługi szycia 
(na zamówienie), Usługi nadrukowywania, na zamówienie, 
na towary, w tym na odzież, obuwie, kubki, breloki, torby, 
flagi i maszty, leżaki, krzesła, ręczniki, stroje sportowe, pod-
kładki pod myszy komputerowe, Usługi szycia.

(210) 540019 (220) 2022 02 17
(731) CZERWIŃSKI LEON, Kawle Górne
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Duch Kaszub

(531) 29.01.15, 05.01.02, 05.01.09, 06.19.05, 27.05.05
(510), (511) 1 Alkohol, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), Napoje alkoholowe wspomagające trawienie (likiery 
i alkohole wysokoprocentowe), Napoje alkoholowe zawiera-
jące owoce.

(210) 540021 (220) 2022 02 18
(731) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SL
(510), (511) 3 Żel do paznokci, Kosmetyki w formie żeli, Lakier 
do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, 
Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru 
na paznokciach, Lakiery nawierzchniowe do paznokci.

(210) 540039 (220) 2022 02 18
(731) GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inka

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.04.04
(510), (511) 30 Kawa zbożowa, kawa naturalna, kawa roz-
puszczalna, kawy smakowe, kapsułki kawy, substytuty kawy, 
zamienniki kawy, mieszanki kawy i substytutów kawy, mie-
szanki substytutów kawy, napoje na bazie kawy i z przewagą 
kawy, kakao, napoje na bazie kakao i z przewagą kakao, napoje 
na bazie czekolady i z przewagą czekolady, napoje gazowane 
na bazie kawy, napoje gazowane na bazie kakao, napoje gazo-
wane na bazie czekolady, herbaty czarne i owocowe, substy-
tuty herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę.

(210) 540044 (220) 2022 02 18
(731) LAFARGE, S.A., Issy-les Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) Lafarge GreenMax
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle 
i w nauce, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, Sole wapnia.

(210) 540045 (220) 2022 02 18
(731) LAFARGE, S.A., Issy-les Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
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(540) Lafarge VivaMax
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle 
i w nauce, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, Sole wapnia.

(210) 540046 (220) 2022 02 18
(731) LAFARGE, S.A., Issy-les Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) Lafarge RoadMax
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle 
i w nauce, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, Sole wapnia.

(210) 540047 (220) 2022 02 18
(731) LAFARGE, S.A., Issy-les Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) Lafarge CretoMax
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle 
i w nauce, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, Sole wapnia.

(210) 540064 (220) 2022 02 20
(731) DZIÓB BARTOSZ FIRMA GOLDZIO, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #ODWAŻNI NIE PIJĄ

(531) 27.05.01, 27.05.09, 24.17.25, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 
26.11.10, 26.03.23

(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry kar-
ciane, Karty do gry i gry w karty, Karty do gry.

(210) 540079 (220) 2022 02 18
(731) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa;  

OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa;  
OLESIAK MARCIN, Piaseczno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bafra KEBAB

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.18, 
26.04.22, 26.03.04, 26.03.06, 26.03.07

(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głownie z keba-
ba, 43 Bary, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spo-
życia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przy-
gotowanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napo-
jów, Serwowanie żywności w restauracjach i barach, Usługi 

barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
typu fast-food na wynos, Usługi mobilnych restauracji, Usłu-
gi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi 
barów w zakresie szybkiej obsługi, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Usługi w zakresie przygotowania posiłków, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakre-
sie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 540080 (220) 2022 02 18
(731) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa; 

OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa; 
OLESIAK MARCIN, Piaseczno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kołacz na okrągło

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.13.01, 26.11.03, 
26.11.12, 08.01.15, 08.01.16, 08.01.25

(510), (511) 30 Bajgle, Ciasta słodkie lub słone, Ciasto 
w proszku, Ciasto na słodkie wypieki, 43 Bary, Dostarczanie 
posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żyw-
ności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Kawiarnia, 
Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów 
kawowych, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi barów w zakresie 
szybkiej obsługi, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 540091 (220) 2022 02 18
(731) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa; 

OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa; 
OLESIAK MARCIN, Piaseczno

(540) (znak słowny)
(540) Bafra KEBAB
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głownie z keba-
ba, 43 Bary, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spo-
życia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przy-
gotowanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napo-
jów, Serwowanie żywności w restauracjach i barach, Usługi 
barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
typu fast-food na wynos, Usługi mobilnych restauracji, Usłu-
gi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi 
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barów w zakresie szybkiej obsługi, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Usługi w zakresie przygotowania posiłków, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakre-
sie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 540093 (220) 2022 02 18
(731) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa; 

OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa; 
OLESIAK MARCIN, Piaseczno

(540) (znak słowny)
(540) lodoLanDia
(510), (511) 30 Lody spożywcze, gofry, 35 Sprzedaż (promo-
cja) - dla osób trzecich.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 540096 (220) 2022 02 18
(731) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa; 

OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa; 
OLESIAK MARCIN, Piaseczno

(540) (znak słowny)
(540) SiGelAto
(510), (511) 30 Lody, kawa, gofry, sorbety (lody), 35 Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 540107 (220) 2022 02 21
(731) MUSZ PRZEMYSŁAW IMER SYSTEMS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMER SYSTEMS

(531) 02.09.01, 24.01.08, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Biochi-
py, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektrycz-
ne urządzenia pomiarowe, Gazometry, Hełmy neuronowe, 
nie do celów medycznych, Inkubatory dla kultur bakteryj-
nych, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania proce-
sami przemysłowymi, Inteligentne bransoletki (przyrządy 
pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne termina-
le z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Kamery 
termowizyjne, Kombinezony haptyczne, inne niż do celów 
medycznych, Komory dekompresyjne, Komputery do no-
szenia na ciele lub w ubraniach, Maski do oddychania, inne 
niż do sztucznego oddychania, Mierniki, Nadajniki [teleko-
munikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Okulary 
inteligentne, Oprogramowanie jako urządzenie medyczne 
[SaMD], do pobrania, Platformy oprogramowania kompute-
rowego, nagrane lub do pobrania, Pliki graficzne do pobiera-
nia, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, 
Przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru 
wagi, przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do śledze-
nia aktywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wska-
zywania temperatury, Przyrządy i urządzenia do badania 
materiałów, Przyrządy pomiarowe, Przyspieszeniomierze, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdzielcze 
[elektryczność], Respiratory do filtrowania powietrza, Ręka-
wice cybernetyczne, Roboty laboratoryjne, Satelity do celów 
naukowych, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], 

Skanery 3D, Sonary, Sondy do celów naukowo-badawczych, 
Spektrografy, Spektroskopy, Sprzęt komputerowy, Sprzęt 
peryferyjny do komputerów, Termometry nie do celów 
medycznych, Urządzenia diagnostyczne nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do analizy gazu, Urządzenia do analizy 
żywności, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do generowania gazu do celów kalibracji, Urządzenia do mo-
nitorowania niemowląt, Urządzenia do obrazowania metodą 
rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, 
Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddy-
chania, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do przelewania, przepom-
powania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urzą-
dzenia i przyrządy do fizyki, Urządzenia i przyrządy optyczne, 
Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia monitoru-
jące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia testujące, 
inne niż do celów medycznych, Urządzenia wysokiej czę-
stotliwości, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], 
Wykrywacze [detektory], Wzmacniacze, Zestawy danych, re-
jestrowane lub do pobrania, 10 Analizatory do identyfikacji 
bakterii do celów medycznych, Analizatory do użytku me-
dycznego, Analizatory składu ciała, Aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Aparaty do mierzenia cholesterolu, Aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, Audiometry, Boty do celów me-
dycznych, Cewniki, Chirurgiczne klamry, Defibrylatory, Diali-
zatory, Elektrody do użytku medycznego, Elektrokardiografy, 
Elektryczne pistolety do masażu, Galwaniczna aparatura te-
rapeutyczna, Gastroskopy, Hemometry, Insuflatory, Kame-
ry endoskopowe do celów medycznych, Kaski neuronowe 
do celów medycznych, Kombinezony haptyczne do celów 
medycznych, Komory inhalacyjne, Kompresory [chirurgia], 
Koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, Lampy 
do celów medycznych [lecznicze], Lasery do celów medycz-
nych, Łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycz-
nych, Maski anestezjologiczne, Maski do sztucznego oddy-
chania, Meble wykonane specjalnie do celów medycznych, 
Medyczna aparatura chłodząca do leczenia udaru cieplnego, 
Medyczna aparatura chłodząca do stosowania w hipotermii 
terapeutycznej, Naklejki termoczułe do użytku medyczne-
go, Nanoroboty do celów medycznych, Odzież kompre-
syjna, Oftalmometry, Oftalmoskopy, Opaski do akupresury, 
Pasy do celów medycznych, elektryczne, Pasy galwaniczne 
do celów medycznych, Pompy do celów medycznych, Pro-
wadniki do celów medycznych, Respiratory do sztucznego 
oddychania, Roboty chirurgiczne, Sondy do celów medycz-
nych, Spirometry [aparatura medyczna], Stetoskopy, Stymu-
lator serca, Stymulatory mózgu, Termoelektryczne kompresy 
[chirurgia], Termometry do celów medycznych, Tomografy 
do celów medycznych, Urządzenia do analizy krwi, Urządze-
nia do anestezji, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów 
medycznych, Urządzenia do kontroli cukrzycy, Urządze-
nia do masażu, Urządzenia do mierzenia poziomu cukru 
we krwi, Urządzenia do monitorowania tętna, Urządzenia 
do monitorowania tkanki tłuszczowej, Urządzenia do poda-
wania lekarstw wszczepiane pod skórę, Urządzenia do re-
animacji, Urządzenia do regeneracji komórek macierzystych 
do celów medycznych, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej 
do celów medycznych, Urządzenia do sztucznego oddycha-
nia, Urządzenia do testów DNA i RNA do celów medycznych, 
Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, Urządzenia i przyrządy urologiczne, Urządze-
nia i przyrządy weterynaryjne, Urządzenia terapeutyczne 
z gorącym powietrzem, Zautomatyzowane kombinezony 
w postaci egzoszkieletów do celów medycznych, Zestawy 
do irygacji, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputero-
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wego, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczą-
ce technik telekomunikacyjnych, Badania naukowe, Badania 
technologiczne, Badania w dziedzinie fizyki, Badania w dzie-
dzinie mechaniki, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, 
Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting 
serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Kalibrowanie [pomiary], Kontrola 
jakości, Medyczne badania naukowe, Miernictwo [pomiary], 
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostę-
pu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania awarii, Opracowywanie oprogramowa-
nia w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie 
platform komputerowych, Opracowywanie projektów tech-
nicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie kodu 
komputerowego, Platforma jako usługa [PaaS], Prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
Programowanie komputerowe do przetwarzania danych, 
Programowanie komputerów, Projektowanie modeli symu-
lowanych komputerowo, Projektowanie opakowań, Projek-
towanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
prototypów, Projektowanie systemów komputerowych, Pró-
by kliniczne, Przechowywanie danych elektronicznych, Two-
rzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stro-
nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokaliza-
cją użytkownika, Udostępnianie wirtualnych systemów kom-
puterowych poprzez chmury obliczeniowe, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnej, Usługi doradztwa technologicz-
nego na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi graficzne, 
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 540108 (220) 2022 02 21
(731) WEDEKIND MAŁGORZATA BIKOR, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) EGYPTIAN EARTH
(510), (511) 3 Kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, Środ-
ki kosmetyczne do kosmetyki upiększającej, Niemedyczne 
kosmetyki korekcyjne, Kosmetyczne środki do pielęgnacji 
ciała, Niemedyczne, pielęgnacyjne środki brązujące, Kosme-
tyczne mleczka, odżywki, musy, pianki i żele, Kosmetyka ko-
lorowa, Cienie do powiek, Róże kosmetyczne, Koloryzujące 
pomadki do ust, Akcesoria do kosmetyki kolorowej: pędzle, 
gąbki, płatki, Maseczki pielęgnacyjne do twarzy i ciała, Nie-
medyczne olejki i esencje, Łagodzące i antyuczuleniowe 
preparaty kosmetyczne, Podkłady kosmetyczne w stanie 
ciekłym i stałym do nakładania i wcierania, Pudry pastowate 
i pudry w stanie stałym, Puder kosmetyczny do rozpylania 
i tamponowania, Pudry i środki pielęgnacyjne do wcierania 
typu „mokry kamień”, Pielęgnacyjne pomadki do ust, Bal-
samy do ust, Błyszczki do ust, Tusze kosmetyczne do oczu 
i ust, Odżywki do rzęs i brwi, Odżywki do włosów, Natural-
ne preparaty kosmetyczne przeznaczone do celów kosme-
tycznych, Aerozole odświeżające do ust, Kosmetyczny wosk 
do depilacji, Zestawy kosmetyków nie medycznych dla ad-
resowanych kategorii odbiorców takich jak : alergicy, osoby 
o szczególnie wrażliwej cerze, osoby z problemami skórnymi, 

35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne prowa-
dzone korespondencyjnie, telefonicznie, internetowo oraz 
za pośrednictwem bloga, Usługi współpracy z blogerami, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzonej sta-
cjonarnie i zdalne za pomocą urządzeń do komunikowania 
na odległość, oraz usługi sprzedaży internetowej i wysyłko-
wej kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy, ciała i włosów 
oraz kosmetyków kolorowych, 41 Organizowanie, przygoto-
wywanie, obsługa i prowadzenie wszelkiego rodzaju wystaw 
i pokazów kosmetyków i kursów makijażu – zarówno w for-
mie stacjonarnej jak i on-line, konkursów wizażu/ makijażu, 
konkursów piękności w różnych kategoriach, sympozjów 
kosmetycznych, zjazdów specjalistycznych w branży kosme-
tycznej, kursów doskonalenia zawodowego i kursów wiza-
żu - on-line/stacjonarnych/korespondencyjnych dla osób 
prywatnych oraz zawodowych kosmetyczek i rehabilitantów 
dermatologicznych, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji specjalistycznych w branży kosmetyków, faceliftingu 
i pielęgnacji dermatologicznej, Organizowanie kosmetycz-
nych demonstracji edukacyjnych, Usługi nagrywania filmów 
i sekwencji multimedialnych/audiowizualnych i cyfrowych 
do prezentacji nowych kosmetyków i technik kosmetycz-
nych, Usługowe opracowywanie scenariuszy imprez o cha-
rakterze szkoleniowym, prezentacyjnym i konkursowym, 
Usługi pisania/prowadzenia blogów o tematyce związanej 
z kosmetyką, wizażem, zdrowym trybem życia.

(210) 540118 (220) 2022 02 21
(731) KOSSOWSKA MAŁGORZATA PSOR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pSOR NA RATUNEK PSOM

(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Pasy bezpieczeństwa dla zwierząt, Pasy bez-
pieczeństwa do użytku w pojazdach, Pasy bezpieczeństwa 
przystosowane do użytku w pojazdach, 18 Smycze dla zwie-
rząt domowych, Obroże dla zwierząt, Szelki dla zwierząt, 
Lonże dla zwierząt domowych, Łączniki do obroży i szelek 
dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, 35 Usługi w zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie programów 
lojalnościowych, Usługi sprzedaży następujących towarów: 
pasów bezpieczeństwa dla zwierząt, smyczy dla zwierząt 
domowych, obroży dla zwierząt, szelek dla zwierząt, lonży 
dla zwierząt domowych, łączników do obroży i szelek dla 
zwierząt, uprzęży dla zwierząt.

(210) 540155 (220) 2022 02 21
(731) STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEKOP STEKOP SA

(531) 22.03.05, 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwła-
maniowych, 45 Ochrona obiektów za pośrednictwem zdal-
nych systemów monitorowania, Usługi w zakresie ochrony, 
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Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 
Usługi monitoringu za pomocą drona, Wypożyczanie alar-
mów przeciwpożarowych.

(210) 540175 (220) 2022 02 22
(731) KRÓLEWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.09.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi dentystyczne, Usłu-
gi stomatologiczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świad-
czone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, 
Badania medyczne, Informacja medyczna, Konsultacje me-
dyczne, Poradnictwo medyczne, Kliniki medyczne, Pomoc 
medyczna, Usługi kurortów [medyczne], Medyczne badania 
osób, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi opieki medycz-
nej, Usługi oceny medycznej, Usługi informacji medycznej, 
Udzielanie informacji medycznej, Usługi pomocy medycz-
nej, Świadczenie pomocy medycznej, Wydawanie raportów 
medycznych, Usługi spa medycznych, Zapewnianie leczenia 
medycznego, Prowadzenie placówek medycznych, Świad-
czenie usług medycznych, Organizowanie leczenia me-
dycznego, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi klinik 
medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, Usługi 
obrazowania medycznego, Wykonywanie badań medycz-
nych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi farm zdrowia 
[medyczne], Udostępnianie wsparcia medycznego przy mo-
nitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, 
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozo-
wania medycznego i leczenia, Usługi w zakresie medycyny 
sportowej, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Usługi 
medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Przygotowywanie ra-
portów dotyczących kwestii medycznych, Usługi w zakresie 
leczenia medycznego, Usługi doradcze dotyczące proble-
mów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, 
Badania rentgenowskie w celach medycznych, Obrazowanie 
rentgenowskie do celów medycznych, Udostępnianie rapor-
tów dotyczących badań medycznych osób, Usługi doradcze 
związane z usługami medycznymi, Doradztwo dotyczące 
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, 
Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dole-
gliwości medycznych, Usługi w zakresie przygotowywania 
raportów medycznych, Udzielanie informacji związanych 
z usługami medycznymi, Udzielanie wiadomości i informacji 
w dziedzinie medycyny, Usługi medyczne w zakresie oceny 
stanu zdrowia, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia 
ludzi, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub le-
czenia, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowi-
ska [spa], Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ust-
nej, Usługi leczenia medycznego świadczone przez domy 
opieki, Usługi doradztwa medycznego świadczone przez 
domy opieki, Usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem pacjentów, Usługi analiz medycznych związanych z le-
czeniem osób, Usługi indywidualnych konsultacji medycz-
nych świadczone dla pacjentów, Udostępnianie informacji 
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Opieka me-
dyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Usługi opie-
ki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi ba-
dań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem 
chorób, Chirurgia, Doradztwo związane ze stomatologią, 

Konsultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stoma-
tologia kosmetyczna, Stomatologia weterynaryjna, Stomato-
logia z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, 
Usługi asystenta dentysty, Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi 
czyszczenia zębów, Usługi doradcze dotyczące przyrządów 
stomatologicznych, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi or-
todontyczne, Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi sto-
matologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi stomato-
logiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatolo-
giczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi w zakresie 
wybielania zębów, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, 
Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, Porad-
nictwo psychologiczne, Porady psychologiczne, Udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy psycholo-
gicznej, Usługi psychologów, Usługi w zakresie ocen i badań 
psychologicznych, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, 
Zapewnianie leczenia psychologicznego, Fizjoterapia, Usługi 
fizjoterapii, Rehabilitacja fizyczna, Hospicja, Masaż, Masaże, 
Leczenie uzależnień, Domowa opieka pielęgniarska, Domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, Opieka pielęgniarska, Opieka pielęgniarska (Medycz-
na -), Sanatoria, Sanatoria (Usługi -), Usługi sanatoriów, Usługi 
świadczone przez szpitale, Usługi prywatnych szpitali, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi w zakresie pielęgnacji uro-
dy świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Chirurgia kosmetyczna, Usługi chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne.

(210) 540186 (220) 2022 02 22
(731) BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem, NL
(540) (znak słowny)
(540) PULSAR
(510), (511) 5 Preparaty do zwalczania i tępienia szkodników, 
Insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(210) 540190 (220) 2022 02 22
(731) SZAUMKESSEL ROBERT, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVA PARK HANDLOWY

(531) 05.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej.

(210) 540196 (220) 2022 02 22
(731) BOCHENEK MATEUSZ, Żabnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emu enterprise management utility

(531) 03.07.14, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do telefonów komórkowych, Komputerowe oprogramowa-
nie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe 



Nr  ZT12/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 65

do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Opro-
gramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie 
komputerowe do głosowego sterowania komputerem i jego 
obsługi, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania 
danych, Oprogramowanie komputerowe do celów bizneso-
wych, Oprogramowanie komputerowe do konwersji obra-
zów dokumentów na formaty elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe do kontroli czasu, Oprogramowanie kom-
puterowe do monitorowania systemów komputerowych, 
Oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania 
maszynami i sprzętem biurowym, Oprogramowanie kom-
puterowe do użytku we wdrożeniu internetu rzeczy [IoT], 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania do użytku jako 
interfejs programowania aplikacji (API), Pobieralne oprogra-
mowanie komputerowe do zarządzania danymi, Oprogra-
mowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], 
42 Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie 
komputerowe (Instalacje -), Oprogramowanie komputerowe 
(Projektowanie -), Oprogramowanie komputerowe (Aktuali-
zacja -), Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradz-
twa informatycznego.

(210) 540198 (220) 2022 02 23
(731) GRZEMPOWSKA AGNIESZKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGAMA PILATES

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 41 Zajęcia sportowe, Nauka pilatesu.

(210) 540201 (220) 2022 02 23
(731) MAKOWSKI ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KRYPTOMON
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia au-
diowizualne i fotograficzne, Sprzęt do komunikacji, Sprzęt 
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mecha-
niczne), Urządzenia do kopiowania, Urządzenia i nośniki 
do przechowywania danych, Urządzenia do badań nauko-
wych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 
Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, Audiowizualne systemy 
rozrywkowe do samochodów, Audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne [do nauczania], Dekodery graficzne do użytku 
wraz z systemami dźwiękowymi do karaoke, Cyfrowe urzą-
dzenia interfejsowe audio, 16 Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz arty-
kuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, Papier i karton, Afisze, plakaty, Materia-
ły drukowane, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne 
media papierowe, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry 
planszowe i urządzenia do hazardu, Sprzęt do gier wideo, gry 
na automatach i maszyny rozrywkowe, Artykuły do zabawy 
dla dzieci, Drukowane losy loteryjne, Elektroniczne gry plan-

szowe, Gry karciane, Karty do gry, Gry go, Aparatura do gier 
dostosowana do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Auto-
maty do gier, Automaty do gier wideo, Elektroniczne przeno-
śne [podręczne] aparaty do gier, 41 Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi w zakresie gier wideo, 42 Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowa-
nia, Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 540212 (220) 2022 02 22
(731) SANDOMIERSKIE STOWARZYSZENIE WINIARZY, 

Sandomierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIĘTO Młodego WINA SANDOMIERZ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.03.16
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z na-
pojami alkoholowymi, 41 Usługi w zakresie rozrywki związa-
nej z degustacją wina, Usługi związane z organizacją i prowa-
dzeniem imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym 
lub edukacyjnym, Usługi w zakresie prowadzenia szkoleń 
i warsztatów, Usługi organizowania koncertów i wystaw, 
43 Usługi restauracyjne.

(210) 540214 (220) 2022 02 22
(731) PARAT GRZEGORZ GP SYSTEMS, Gołęczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARAT

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

(210) 540221 (220) 2022 02 23
(731) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOSPITAL AND HEALTHCARE MANAGEMENT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.02, 23.01.05
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, 41 Organizowanie konferencji, wystaw 
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i konkursów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów.

(210) 540248 (220) 2022 02 24
(731) RAM 2 TOMASZ DUER SPÓŁKA JAWNA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHOENIX

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Żyłki wędkarskie, Żyłki przyponowe, Alarmy 
powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w węd-
karstwie, Blanki do wędek, Błystki obrotowe [przynęty węd-
karskie], Ciężarki do wędek, Ciężarki z wolframu do węd-
karstwa, Czujniki brania, Czujniki brania [sprzęt wędkarski], 
Elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, 
Futerały na wędki, Haczyki wędkarskie, Kołowrotki wędkar-
skie, Krętliki wędkarskie, Mechanizmy do zarzucania żyłki 
do wędkarstwa muchowego, Nadmuchiwane pływadełka 
dla wędkarzy, Pasy wędkarskie, Podbieraki dla wędkarzy, 
Podpórki do wędek, Podpórki na wędki, Podpory do wę-
dek, Podpory na wędki, Pokrowce na kołowrotki wędkarskie, 
Przybory wędkarskie, Przynęty myśliwskie lub wędkarskie, 
Przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, Przynęty 
wędkarskie, Przynęty wędkarskie [syntetyczne], Przypony 
wędkarskie, Przyrządy do wyjmowania haczyków stanowią-
ce część sprzętu wędkarskiego, Pudełka na muchy wędkar-
skie [artykuły wędkarskie], Pudełka na przynęty wędkarskie 
[artykuły wędkarskie], Rączki do wędek, Skrzynki na przybory 
wędkarskie, Spławiki [sprzęt wędkarski], Spławiki wędkarskie, 
Sprzęt do wędkowania, Sprzęt wędkarski, Sztuczna przynęta, 
Sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, Sztucz-
ne przynęty wędkarskie, Torby na przynętę do przecho-
wywania przynęty żywej, Torby na sprzęt wędkarski, Torby 
wędkarskie, Urządzenia do zarzucania przynęty, Urządzenia 
do zarzucania żyłek wędkarskich, Wabiki do myślistwa lub ry-
bołówstwa, Wędkarskie ciężarki, Wędki, Wędki do łowienia, 
Woblery, Woreczki z przynętą do wyrzucania z procy, Wskaź-
niki brania dla wędkarstwa podlodowego, Wskaźniki brania 
[sprzęt wędkarski], Zanęta [sztuczna], Zanęty wędkarskie, Za-
pachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa.

(210) 540250 (220) 2022 02 24
(731) PACHOLCZYK ANGELIKA GOLDEN TAXI, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN TAXI

(531) 24.17.24, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport, Transport pasażerski, Organizo-
wanie podróży, Organizowanie samochodowego transpor-
tu pasażerskiego, Organizowanie transportu pasażerskie-
go, Pasażerski transport samochodowy, Taksówki - usługi, 
Transport bagażu pasażerów, Transport drogowy pasaże-
rów, Transport lądowy pasażerów, Transport pasażerów 
i ich bagażu, Transport podróżnych samochodem, Trans-
port podróżnych taksówką, Usługi przewozu, Transport - 
Usługi nawigacj, Wypożyczanie środków transportu, Usłu-
gi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, 
Usługi taksówek.

(210) 540251 (220) 2022 02 24
(731) ŚLĘZAK RAFAŁ BARBERSHOP, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBER SHOP Rafał Ślęzak Since 2012

(531) 09.07.01, 10.05.05, 10.05.99, 01.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 
26.11.09

(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Męskie 
salony fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, Fryzjerstwo, Fryzjer-
skie (Salony -), Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi sa-
lonów fryzjerskich, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, 
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.

(210) 540253 (220) 2022 02 24
(731) ADAMIAK-RÓŻAŃSKA MAGDALENA, Dłutów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J&M

(531) 02.09.01, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Bielizna pościelowa i koce.

(210) 540259 (220) 2022 02 23
(731) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica
(540) (znak słowny)
(540) MANUSKOR
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Mydła, Środki do czyszczenia toalet, chromu, 
rąk, zębów, dywanów, klatek dla zwierząt, okien, okularów, 
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
Preparaty- do czyszczenia szkła, podłóg, tapet, tkanin, protez 
zębowych, Preparaty do czyszczenia do celów higieny oso-
bistej, Preparaty do szorowania, Środki i preparaty do polero-
wania, Kosmetyki, Chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi oraz czyszczącymi, Zapachowe środki odświeżające 
powietrze, Środki do polerowania podłóg i mebli, Preparaty 
do prania, Detergenty do użytku domowego, 5 Preparaty 
i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Płyny, żele, proszki, 
mydła do dezynfekcji rąk, nóg, skóry, Antybakteryjne i prze-
ciwdrobnoustrojowe środki do mycia rąk, Chusteczki na-
sączone płynami do dezynfekcji, Środki odkażające, w tym 
środki odkażające w postaci żelów, płynów, proszków, my-
deł i sprayów-, Spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzch-
ni, Środki do zwalczania robactwa, Insektycydy, Fungicydy, 
Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Preparaty bakteriobójcze 
(inne niż mydło), Produkty biobójcze, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Środki antyseptyczne 
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o działaniu profilaktycznym, Produkty chemiczne do celów 
medycznych o działaniu profilaktycznym, Produkty farma-
ceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do ce-
lów medycznych, Dermokosmetyki do celów leczniczych, 
Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Odświeżacze 
powietrza, Neutralizatory zapachów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Antyseptyczne opatrunki w płynie, Detergenty 
lecznicze i odkażające, Preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceutyczne 
do zapobiegania i leczenia chorób i schorzeń wywołanych 
przez bakterie.

(210) 540260 (220) 2022 02 23
(731) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica
(540) (znak słowny)
(540) VERUSKOR
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Mydła, Środki do czyszczenia toalet, chromu, 
rąk, zębów, dywanów, klatek dla zwierząt, okien, okularów, 
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
Preparaty do czyszczenia szkła, podłóg, tapet, tkanin, protez 
zębowych, Preparaty do czyszczenia do celów higieny oso-
bistej, Preparaty do szorowania, Środki i preparaty do polero-
wania, Kosmetyki, Chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi oraz czyszczącymi, Zapachowe środki odświeżające 
powietrze, Środki do polerowania podłóg i mebli, Preparaty 
do prania, Detergenty do użytku domowego, 5 Preparaty 
i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Płyny, żele, proszki, 
mydła do dezynfekcji rąk, nóg, skóry, Antybakteryjne i prze-
ciwdrobnoustrojowe środki do mycia rąk, Chusteczki na-
sączone płynami do dezynfekcji, Środki odkażające, w tym 
środki odkażające w postaci żelów, płynów, proszków, my-
deł i sprayów-, Spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzch-
ni, Środki do zwalczania robactwa, Insektycydy, Fungicydy, 
Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Preparaty bakteriobójcze 
(inne niż mydło), Produkty biobójcze, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Środki antyseptyczne 
o działaniu profilaktycznym, Produkty chemiczne do celów 
medycznych o działaniu profilaktycznym, Produkty farma-
ceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do ce-
lów medycznych, Dermokosmetyki do celów leczniczych, 
Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Odświeżacze 
powietrza, Neutralizatory zapachów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Antyseptyczne opatrunki w płynie, Detergenty 
lecznicze i odkażające, Preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceutyczne 
do zapobiegania i leczenia chorób i schorzeń wywołanych 
przez bakterie.

(210) 540261 (220) 2022 02 24
(731) HOŁÓWKO-RUSIN SABINA KRAINA UŚMIECHU, 

Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraina dla Ciebie

(531) 02.07.01, 26.04.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Usługi psychologów, Usługi terapeutyczne, 
Usługi psychoterapeuty, Usługi diagnozy psychologicznej, 
Opieka psychologiczna, Przeprowadzanie ocen i badań psy-
chologicznych, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, 
Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Usługi terapii głosu 
i terapii logopedycznej, Terapia mowy, Terapia tańcem, Te-
rapia zajęciowa i rehabilitacja, Poradnictwo psychologiczne, 
Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Terapia mowy 
i słuchu, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Fizjoterapia, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Analiza zachowania 
do celów medycznych, Konsultacje psychiatryczne, Leczenie 
psychologiczne, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, 
Usługi psychoterapeutyczne, Usługi doradcze dotyczące 
zachowania ludzkiego, Usługi psychiatryczne, Udzielanie in-
formacji z zakresu psychologii, Rehabilitacja fizyczna, Usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi oceny 
zdrowia, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Psychoterapia, 
Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Te-
rapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral 
therapy – CBT), Muzykoterapia w celach fizycznych, psycho-
logicznych i kognitywnych, Poradnictwo psychologiczno-
-pedagogiczne.

(210) 540262 (220) 2022 02 23
(731) GANCZARSKI PAWEŁ KANCELARIA PRAWNA NOVIUS 

ADWOKAT PAWEŁ GANCZARSKI, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVIUS NOWY WYMIAR PRAWA

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 Usługi adwokackie.

(210) 540264 (220) 2022 02 24
 (310) 018622314 (320) 2021 12 15 (330) EM
(731) Eugia Pharma Specialties Ltd., Hyderabad 

Knowledge City, IN
(540) (znak słowny)
(540) Eugia
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medycz-
ne i weterynaryjne.

(210) 540266 (220) 2022 02 24
(731) JAWURA MARCIN 4M, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XOXO MUSIC & COCKTAIL BAR

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Nocne kluby, Imprezy ta-
neczne, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez tanecznych, Organizowanie widowisk muzycznych, 
Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Usługi związane z dyskotekami, Usługi w zakresie rozrywki, 
Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Kabarety 
i dyskoteki, Dyskoteki, Konkursy muzyczne, Obsługa go-
ści na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
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rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć, Organizacja roz-
rywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie balów, Orga-
nizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie 
festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie grupowych 
zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezentowanie poka-
zów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie 
imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych 
i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Organizowanie konkursów, Organizowanie roz-
rywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie rozrywki, Prze-
prowadzanie aktywności rozrywkowych, Rozrywka w formie 
pokazów laserowych, Rozrywka w formie pokazów mody, 
Rozrywka w formie pokazów świetlnych, Rozrywka z udzia-
łem muzyki, Rozrywka związana z degustacją wina, Studia 
tańca, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Udostępnianie 
klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu rozrywkowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów 
rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń do celów roz-
rywkowych, Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych 
do celów rozrywkowych, Udostępnianie sal do tańca i ich wy-
posażenia, Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie 
sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udzielanie informacji na te-
mat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci 
online i Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Usługi informacyjne związane z rozrywką, Usługi kabareto-
we, Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów [kabaretowych], 
Usługi klubów nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, Usługi 
klubowe [rozrywka], Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi roz-
rywkowe świadczone w klubach nocnych, Usługi rozrywkowe 
z udziałem grup muzycznych, Usługi świadczone przez kluby 
rozrywkowe, Usługi świadczone przez bary karaoke, Usługi 
w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników 
(rozrywka), Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi w zakresie 
organizacji rozrywki, Usługi w zakresie sal tanecznych, Usługi 
w zakresie tańca erotycznego, Usługi w zakresie wystawiania 
programów lekkiej rozrywki, Warsztaty do celów rekreacyj-
nych, Zapewnianie sal balowych, Zapewnienie obiektów 
i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zarządzanie stroną artystycz-
ną lokali rozrywkowych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali 
muzycznych, Usługi w zakresie rozrywki popularnej, Nauka 
tańca, Nauka tańca dla dorosłych, Udzielanie lekcji tańca, Usłu-
gi w zakresie nauki tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do karaoke, Udostępnianie urządzeń do karaoke, Koncerty 
muzyczne na żywo, 43 Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Koktajlbary, Kawiarnie, Lodziarnie, Przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Puby, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów 
i restauracji, Usługi kawiarni, Usługi klubów nocnych [zaopa-
trzenie w żywność], Usługi koktajlbarów, Usługi restauracyjne, 
Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Usługi w zakresie pubów, Winiarnie, Usługi w zakre-
sie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczysto-
ści, Usługi w zakresie gotowania posiłków.

(210) 540268 (220) 2022 02 24
(731) JAWURA MARCIN 4M, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XOXO MUSIC & COCKTAIL BAR

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Nocne kluby, Imprezy ta-
neczne, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez tanecznych, Organizowanie widowisk muzycznych, 
Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Usługi związane z dyskotekami, Usługi w zakresie rozrywki, 
Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Kabarety 
i dyskoteki, Dyskoteki, Konkursy muzyczne, Obsługa go-
ści na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie balów, 
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organi-
zowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezento-
wanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie roz-
rywki, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie 
imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie 
konkursów, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycz-
nej, Organizowanie rozrywki, Przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Rozrywka w formie pokazów laserowych, 
Rozrywka w formie pokazów mody, Rozrywka w formie po-
kazów świetlnych, Rozrywka z udziałem muzyki, Rozrywka 
związana z degustacją wina, Studia tańca, Świadczenie usług 
w zakresie karaoke, Udostępnianie klubowych obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, 
Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udo-
stępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów roz-
rywkowych, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, 
Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów rozrywkowych, Udzielanie informacji na temat 
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-
line i Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Usługi informacyjne związane z rozrywką, Usługi kabareto-
we, Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów [kabaretowych], 
Usługi klubów nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, Usługi 
klubowe [rozrywka], Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi roz-
rywkowe świadczone w klubach nocnych, Usługi rozrywko-
we z udziałem grup muzycznych, Usługi świadczone przez 
kluby rozrywkowe, Usługi świadczone przez bary karaoke, 
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Usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pra-
cowników (rozrywka), Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi 
w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie sal tanecz-
nych, Usługi w zakresie tańca erotycznego, Usługi w zakresie 
wystawiania programów lekkiej rozrywki, Warsztaty do ce-
lów rekreacyjnych, Zapewnianie sal balowych, Zapewnie-
nie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zarządzanie 
stroną artystyczną lokali rozrywkowych, Zarządzanie stroną 
artystyczną lokali muzycznych, Usługi w zakresie rozrywki 
popularnej, Nauka tańca, Nauka tańca dla dorosłych, Udzie-
lanie lekcji tańca, Usługi w zakresie nauki tańca, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostępnianie urządzeń 
do karaoke, Koncerty muzyczne na żywo, 43 Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Koktajlbary, 
Kawiarnie, Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Puby, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi kawiar-
ni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi 
koktajlbarów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie ban-
kietów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
w zakresie pubów, Winiarnie, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Usługi 
w zakresie gotowania posiłków.

(210) 540270 (220) 2022 02 24
(731) JAWURA MARCIN 4M, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) XOXO MUSIC & COCKTAIL BAR
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Nocne kluby, Imprezy ta-
neczne, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez tanecznych, Organizowanie widowisk muzycznych, 
Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Usługi związane z dyskotekami, Usługi w zakresie rozrywki, 
Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Kabarety 
i dyskoteki, Dyskoteki, Konkursy muzyczne, Obsługa go-
ści na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie balów, 
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organi-
zowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezento-
wanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie roz-
rywki, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie 
imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie 
konkursów, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycz-
nej, Organizowanie rozrywki, Przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Rozrywka w formie pokazów laserowych, 
Rozrywka w formie pokazów mody, Rozrywka w formie po-
kazów świetlnych, Rozrywka z udziałem muzyki, Rozrywka 
związana z degustacją wina, Studia tańca, Świadczenie usług 
w zakresie karaoke, Udostępnianie klubowych obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, 

Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udo-
stępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów roz-
rywkowych, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, 
Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów rozrywkowych, Udzielanie informacji na temat 
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-
line i Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Usługi informacyjne związane z rozrywką, Usługi kabareto-
we, Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów [kabaretowych], 
Usługi klubów nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, Usługi 
klubowe [rozrywka], Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi roz-
rywkowe świadczone w klubach nocnych, Usługi rozrywko-
we z udziałem grup muzycznych, Usługi świadczone przez 
kluby rozrywkowe, Usługi świadczone przez bary karaoke, 
Usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pra-
cowników (rozrywka), Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi 
w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie sal tanecz-
nych, Usługi w zakresie tańca erotycznego, Usługi w zakresie 
wystawiania programów lekkiej rozrywki, Warsztaty do ce-
lów rekreacyjnych, Zapewnianie sal balowych, Zapewnie-
nie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zarządzanie 
stroną artystyczną lokali rozrywkowych, Zarządzanie stroną 
artystyczną lokali muzycznych, Usługi w zakresie rozrywki 
popularnej, Nauka tańca, Nauka tańca dla dorosłych, Udzie-
lanie lekcji tańca, Usługi w zakresie nauki tańca, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostępnianie urządzeń 
do karaoke, Koncerty muzyczne na żywo, 43 Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Koktajlbary, 
Kawiarnie, Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Puby, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi kawiar-
ni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi 
koktajlbarów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie ban-
kietów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
w zakresie pubów, Winiarnie, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Usługi 
w zakresie gotowania posiłków.

(210) 540271 (220) 2022 02 24
(731) JAWURA MARCIN 4M, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) XOXOBIELSKO
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Nocne kluby, Imprezy ta-
neczne, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez tanecznych, Organizowanie widowisk muzycznych, 
Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Usługi związane z dyskotekami, Usługi w zakresie rozrywki, 
Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Kabarety 
i dyskoteki, Dyskoteki, Konkursy muzyczne, Obsługa go-
ści na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie balów, 
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizo-
wanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie gru-
powych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezentowanie 
pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organi-
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zowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Orga-
nizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez roz-
rywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, Organizowanie konkursów, Or-
ganizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie 
rozrywki, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Roz-
rywka w formie pokazów laserowych, Rozrywka w formie 
pokazów mody, Rozrywka w formie pokazów świetlnych, 
Rozrywka z udziałem muzyki, Rozrywka związana z degusta-
cją wina, Studia tańca, Świadczenie usług w zakresie karaoke, 
Udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie pomiesz-
czeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń 
przystosowanych do celów rozrywkowych, Udostępnianie 
sal do tańca i ich wyposażenia, Udostępnianie sprzętu do ka-
raoke, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, 
Udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywko-
wych za pośrednictwem sieci online i Internetu, Udzielanie 
informacji dotyczących rozrywki, Usługi informacyjne zwią-
zane z rozrywką, Usługi kabaretowe, Usługi klubów [dysko-
tek], Usługi klubów [kabaretowych], Usługi klubów nocnych, 
Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów towarzy-
skich do celów rozrywkowych, Usługi klubowe [rozrywka], 
Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi rozrywkowe świadczone 
w klubach nocnych, Usługi rozrywkowe z udziałem grup mu-
zycznych, Usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, Usługi 
świadczone przez bary karaoke, Usługi w zakresie firmowych 
imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), Usługi w za-
kresie klubów tańca, Usługi w zakresie organizacji rozrywki, 
Usługi w zakresie sal tanecznych, Usługi w zakresie tańca ero-
tycznego, Usługi w zakresie wystawiania programów lekkiej 
rozrywki, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Zapewnianie sal 
balowych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby roz-
rywki, Zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, 
Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, Usługi 
w zakresie rozrywki popularnej, Nauka tańca, Nauka tańca dla 
dorosłych, Udzielanie lekcji tańca, Usługi w zakresie nauki tań-
ca, Udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostęp-
nianie urządzeń do karaoke, Koncerty muzyczne na żywo, 
43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Koktajlbary, Kawiarnie, Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Puby, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi 
kawiarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], 
Usługi koktajlbarów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie 
bankietów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
w zakresie pubów, Winiarnie, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Usługi 
w zakresie gotowania posiłków.

(210) 540272 (220) 2022 02 24
(731) JAWURA MARCIN 4M, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) XOXOCLUB
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Nocne kluby, Imprezy ta-
neczne, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez tanecznych, Organizowanie widowisk muzycznych, 

Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Usługi związane z dyskotekami, Usługi w zakresie rozrywki, 
Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Kabarety 
i dyskoteki, Dyskoteki, Konkursy muzyczne, Obsługa go-
ści na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie balów, 
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organi-
zowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezento-
wanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie roz-
rywki, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie 
imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie 
konkursów, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycz-
nej, Organizowanie rozrywki, Przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Rozrywka w formie pokazów laserowych, 
Rozrywka w formie pokazów mody, Rozrywka w formie po-
kazów świetlnych, Rozrywka z udziałem muzyki, Rozrywka 
związana z degustacją wina, Studia tańca, Świadczenie usług 
w zakresie karaoke, Udostępnianie klubowych obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, 
Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udo-
stępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów roz-
rywkowych, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, 
Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów rozrywkowych, Udzielanie informacji na temat 
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-
line i Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Usługi informacyjne związane z rozrywką, Usługi kabareto-
we, Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów [kabaretowych], 
Usługi klubów nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, Usługi 
klubowe [rozrywka], Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi roz-
rywkowe świadczone w klubach nocnych, Usługi rozrywko-
we z udziałem grup muzycznych, Usługi świadczone przez 
kluby rozrywkowe, Usługi świadczone przez bary karaoke, 
Usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pra-
cowników (rozrywka), Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi 
w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie sal tanecz-
nych, Usługi w zakresie tańca erotycznego, Usługi w zakresie 
wystawiania programów lekkiej rozrywki, Warsztaty do ce-
lów rekreacyjnych, Zapewnianie sal balowych, Zapewnie-
nie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zarządzanie 
stroną artystyczną lokali rozrywkowych, Zarządzanie stroną 
artystyczną lokali muzycznych, Usługi w zakresie rozrywki 
popularnej, Nauka tańca, Nauka tańca dla dorosłych, Udzie-
lanie lekcji tańca, Usługi w zakresie nauki tańca, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostępnianie urządzeń 
do karaoke, Koncerty muzyczne na żywo, 43 Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Koktajlbary, 
Kawiarnie, Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Puby, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi kawiar-
ni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi 
koktajlbarów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie ban-
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kietów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
w zakresie pubów, Winiarnie, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Usługi 
w zakresie gotowania posiłków.

(210) 540273 (220) 2022 02 24
(731) JAWURA MARCIN 4M, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) XOXO
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Nocne kluby, Imprezy ta-
neczne, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez tanecznych, Organizowanie widowisk muzycznych, 
Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Usługi związane z dyskotekami, Usługi w zakresie rozrywki, 
Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Kabarety 
i dyskoteki, Dyskoteki, Konkursy muzyczne, Obsługa go-
ści na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie balów, 
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organi-
zowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezento-
wanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie roz-
rywki, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie 
imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie 
konkursów, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycz-
nej, Organizowanie rozrywki, Przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Rozrywka w formie pokazów laserowych, 
Rozrywka w formie pokazów mody, Rozrywka w formie po-
kazów świetlnych, Rozrywka z udziałem muzyki, Rozrywka 
związana z degustacją wina, Studia tańca, Świadczenie usług 
w zakresie karaoke, Udostępnianie klubowych obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, 
Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udo-
stępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów roz-
rywkowych, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, 
Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów rozrywkowych, Udzielanie informacji na temat 
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-
line i Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Usługi informacyjne związane z rozrywką, Usługi kabareto-
we, Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów [kabaretowych], 
Usługi klubów nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, Usługi 
klubowe [rozrywka], Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi roz-
rywkowe świadczone w klubach nocnych, Usługi rozrywko-
we z udziałem grup muzycznych, Usługi świadczone przez 
kluby rozrywkowe, Usługi świadczone przez bary karaoke, 
Usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pra-
cowników (rozrywka), Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi 
w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie sal tanecz-
nych, Usługi w zakresie tańca erotycznego, Usługi w zakresie 
wystawiania programów lekkiej rozrywki, Warsztaty do ce-
lów rekreacyjnych, Zapewnianie sal balowych, Zapewnie-
nie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zarządzanie 
stroną artystyczną lokali rozrywkowych, Zarządzanie stroną 

artystyczną lokali muzycznych, Usługi w zakresie rozrywki 
popularnej, Nauka tańca, Nauka tańca dla dorosłych, Udzie-
lanie lekcji tańca, Usługi w zakresie nauki tańca, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostępnianie urządzeń 
do karaoke, Koncerty muzyczne na żywo, 43 Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Koktajlbary, 
Kawiarnie, Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Puby, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi kawiar-
ni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi 
koktajlbarów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie ban-
kietów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
w zakresie pubów, Winiarnie, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Usługi 
w zakresie gotowania posiłków.

(210) 540274 (220) 2022 02 24
(731) BARDOWSKI WOJCIECH IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY, 

Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI LEGIONOWEJ

(531) 16.01.13, 27.05.01, 26.11.13, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Organizowanie festiwali 
w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach roz-
rywkowych, Organizowanie festiwali.

(210) 540277 (220) 2022 02 24
(731) WAKSMUNDZKA DOMINIKA FORMA NA LATA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W FORMA NA LATA

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14, 01.15.05
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Odzież, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edu-
kacja, rozrywka i sport.

(210) 540283 (220) 2022 02 24
(731) KAPICA MARZENA, Ignatki
(540) (znak słowny)
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(540) MK foam sklep
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami.

(210) 540286 (220) 2022 02 24
(731) DUDA GRZEGORZ FIRMA DUDA-AUTO, Ryglice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUDA GARAGE

(531) 27.05.01, 15.01.17, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 540287 (220) 2022 02 24
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CARDOBAN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki przeciwzakrzepowe, Prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, Leki sercowo-na-
czyniowe do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, 
Preparaty farmaceutyczne do leczenia nadciśnienia, Leki 
stosowane w prewencji, leczeniu, zapobieganiu nawrotom 
żylnych incydentów zakrzepowo-zatorowych.

(210) 540288 (220) 2022 02 24
(731) NOWAK RENATA, Brzoza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM TEAM Renata Nowak

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Ma-
szyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do ćwiczeń 
fizycznych wyposażone w ciężarki, Pasy na talię, do ćwiczeń, 
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Taśmy do ćwi-
czeń, Urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], Zestawy 
prętów sprężynowych do rozciągania do użytku podczas 
ćwiczeń fizycznych, Ręcznie obsługiwane obręcze do ćwi-
czeń oporowych na górne i dolne partie ciała, Sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych obsługiwany ręcznie,  Ciężarki na nadgarstki 
i kostki do ćwiczeń, Obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, 
Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], Treningowe obciąż-
niki na nogi, Urządzenia do ćwiczenia mięśni dłoni, Śmieszne 
gadżety na imprezy, Śmieszne gadżety do zabawy, 35 Usługi 
handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów na-
granych oraz do pobrania, Usługi zarządzania społecznością 

online, Informacja marketingowa, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Kampanie marketingowe, Marketing interne-
towy, Marketing opierający się na współpracy z influencerem 
[Influencer marketing], Usługi w zakresie marketingu pro-
duktów, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Porady odno-
śnie biznesowej obsługi klubów fitness, Porady odnośnie 
zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów 
fitness, 41 Wypożyczanie filmów, Dystrybucja filmów, Pro-
dukcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, Produkcja filmów 
na płytach DVD i CD-ROM, Udostępnianie rozrywki w postaci 
klipów filmowych za pomocą internetu, Dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Zapewnianie kursów instruktażowych, Prowa-
dzenie kursów, Prowadzenie kursów korespondencyjnych, 
Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów instruktażo-
wych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapew-
nianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Zapew-
nianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych 
kursach, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line [niepobieralnych], Prowadzenie sesji 
szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizycz-
ną, Organizowanie obozów sportowych, Obozy sportowe, 
Zajęcia sportowe, Edukacja sportowa, Szkolenia sportowe, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie 
zajęć sportowych, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 
Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, 
Wynajem sprzętu sportowego, Usługi klubów sportowych, 
Organizowanie szkoleń sportowych, Zajęcia sportowe i re-
kreacyjne, Organizowanie imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych, Informacje dotyczące edukacji 
sportowej, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Trenin-
gi zdrowotne i treningi fitness, Usługi w zakresie treningu fi-
zycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi 
w zakresie treningu sprawności fizycznej, Usługi treningo-
we siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane 
z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie 
informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednic-
twem strony internetowej online, Pokazy filmowe, Fitness 
kluby, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi fitness klubów, Sport 
i fitness, Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych [fitness], Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością 
fizyczną [fitness], Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności 
fizycznej [fitness klub], Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, 
Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie zajęć 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń 
fizycznych, Usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwi-
czeń fizycznych, Zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzi-
nie ćwiczeń fizycznych, Wypożyczanie sprzętu sportowego 
lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych.

(210) 540289 (220) 2022 02 24
(731) DZIEWAŃSKI PIOTR, Trzebielino
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KASZUBSKA RYBKA

(531) 03.09.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Ryby, Ryby mrożone, Ryby przetworzone, 
Ryby wędzone, Ryby suszone, Pasty z ryb, owoców morza 
i mięczaków, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, 
44 Usługi hodowli ryb.

(210) 540290 (220) 2022 02 24
(731) FUNDACJA ŚW. ŁAZARZA - POMOC LAZARIAŃSKA, 

Radzyń Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) gFactor
(510), (511) 3 Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy kosme-
tyczne, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, Kremy nawilża-
jące, Kremy korygujące, Krem do twarzy, Krem do rak, Kremy 
do twarzy, Kremy do skóry, Kremy do ciała, Kremy na noc, 
Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy odżywcze nielecznicze, 
Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy do twarzy [kosmety-
ki], Kremy na noc [kosmetyki], Esencje do pielęgnacji skóry, 
Żele do ciała, Olejki do ciała, Balsam do ciała, Olejki do ciała 
[kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy 
i ciała, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Maseczki 
do twarzy i ciała, Olejki do ciała i twarzy, Preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Produkty do makijażu 
do twarzy i ciała, Emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, 5 Suplementy diety, Słodycze do celów leczniczych, 
Farmaceutyczne słodycze, Drażetki [lekarstwa], Lecznicza 
guma do żucia, Guma do celów medycznych, Preparaty far-
maceutyczne do regeneracji tkanek, Serum kojące dla skóry 
[lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Eliksiry 
do łagodzenia podrażnień skóry, Kremy lecznicze, Leczni-
cze kremy ochronne, Kremy przeciw swędzeniu, Lecznicze 
kremy do skóry, Lecznicze kremy do ciała, Kremy lecznicze 
do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Kre-
my lecznicze do pielęgnacji stóp, Kremy do użytku derma-
tologicznego, Leczniczy krem do twarzy, Kremy nawilżające 
[preparaty farmaceutyczne], Lecznicze kremy do stóp, Kre-
my do stosowania na noc [lecznicze], Kremy do pielęgnacji 
skóry do użytku medycznego, Żele nawilżające do użytku 
osobistego, Żele do stosowania miejscowego do użytku 
medycznego i terapeutycznego, Materiały do wszczepiania 
do sterowanej regeneracji tkanek, Farmaceutyczne płyny 
do skóry, Bandaże do ran skóry, Olejki do pielęgnacji skóry 
[lecznicze], Płynne opatrunki do ran skóry, Bandaże przylep-
ne do ran skóry, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Pre-
paraty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Lecznicze 
żele do ciała, Nawilżający balsam do ciała [farmaceutyczny], 
Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do ciała 
do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceutyczne 
do użytku w dermatologii, 8 Przyrządy ręczne do usuwania 
twardego naskórka, Przyrządy ręczne do złuszczania mar-
twego naskórka, Urządzenia elektroniczne do złuszczania 
martwego naskórka, Głowice obrotowe do pilników do stóp 
do usuwania zrogowaciałej skóry, Nożyki do usuwania zgru-
białej skóry i odcisków, Narzędzia ręczne do użytku przy 
kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, 30 Cukierki, ba-
tony i guma do żucia, 41 Organizacja szkoleń, Edukacja, Edu-
kacja zawodowa, Usługi edukacyjne, Seminaria edukacyjne, 
Szkolenia przemysłowe, Szkolenia edukacyjne, Usługi szkole-
niowe dotyczące zdrowia zawodowego, Kursy szkoleniowe 

z zakresu zdrowia, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opie-
ki zdrowotnej i żywienia, Kursy szkoleniowe, Kursy instrukta-
żowe, Organizowanie kursów instruktażowych, Prowadzenie 
kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na kursach zawodowych, Produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarzą-
dzania, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 44 Usłu-
gi medyczne, Konsultacje medyczne, Badania medyczne, 
Poradnictwo medyczne, Usługi informacji medycznej, Usługi 
pomocy medycznej, Medyczne badania osób, Organizo-
wanie leczenia medycznego, Zapewnianie leczenia me-
dycznego, Świadczenie pomocy medycznej, Usługi opieki 
medycznej, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi medycz-
ne dotyczące leczenia raka skóry, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Analizy medyczne do dia-
gnostyki i leczenia ludzi, Doradztwo medyczne w zakresie 
redukcji masy ciała, Analiza tkanek ludzkich do celów lecze-
nia medycznego, Usługi kosmetyczne, Analiza kosmetyczna, 
Zabiegi kosmetyczne, Chirurgia kosmetyczna, Doradztwo 
dotyczące kosmetyków, Konsultacje dotyczące kosmetyków, 
Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy 
skóry, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Nakła-
danie produktów kosmetycznych na twarz, Usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczo-
ne przez uzdrowiska typu SPA,  Doradztwo medyczne w za-
kresie dermatologii, Udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie dermatologii.

(210) 540291 (220) 2022 02 24
(731) BZB UAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy bezzałogowe, Drony, Części i akce-
soria do pojazdów, Pojazdy do poruszania się w powietrzu, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym on-line, 
urządzeń latających, dronów, części do nich i akcesorów, 
37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja 
urządzeń latających w tym dronów, 41 Fotografia za po-
mocą dronów, Usługi wideo-graficzne za pomocą dronów, 
Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Wynajem sprzętu 
i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Przygotowa-
nie, tworzenie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów 
edukacyjnych, Egzaminy edukacyjne dla użytkowników 
chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu dronów, 
Szkolenie pilotów dronów, Publikowanie tekstów online 
innych niż reklamowe, 42 Programowanie komputerowe 
do przetwarzania danych, Zdalny monitoring powietrzny 
i skanowanie za pomocą dronów, Usługi badawcze za po-
mocą dronów, Usługi fotogrametrii, Usługi oceny pomiarów, 
Doradztwo techniczne w dziedzinie inżynierii lotniczej ukie-
runkowanej na drony, Przygotowywanie map cyfrowych, 
Tworzenie modeli wizualnych (3D), Usługi w zakresie testów 
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technicznych, Wynajem oprogramowania komputerowego 
do użytku z dronami, Doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego do użytku z dronami, Usługi w zakresie 
pomiarów i testów technicznych.

(210) 540302 (220) 2022 02 25
(731) BRZESKA DOROTA, Mława
(540) (znak słowny)
(540) Ciro
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych, Karmy i pa-
sze dla zwierząt, 35 Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt.

(210) 540305 (220) 2022 02 25
(731) CHMIELEWSKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LITTLE ADVENTURE
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca.

(210) 540306 (220) 2022 02 25
(731) PETBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PET BOX

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 03.01.06, 
03.01.08, 03.01.16, 03.01.24

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kar-
mami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z karmami dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla 
zwierząt domowych.

(210) 540307 (220) 2022 02 25
(731) PETBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PET BED

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 03.01.06, 
03.01.08, 03.01.16, 03.01.24

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bu-
dami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowi-
skami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-

nej w związku z posłaniami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z posłaniami dla zwierząt do-
mowych.

(210) 540308 (220) 2022 02 25
(731) WRZOS SŁAWOMIR, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Salony Optyczne Wrzos
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z okularami, okularami słonecznymi i soczewkami kontak-
towymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z okularami, 
okularami słonecznymi i soczewkami kontaktowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z etui na okulary, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z etui na okulary, 44 Usługi 
badania wzroku [zakłady optyczne].

(210) 540311 (220) 2022 02 25
(731) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETERSON

(531) 24.01.03, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.05
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, 
Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie 
[biżuteria], Przyrządy do mierzenia czasu, Ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub 
biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby 
lub biżuteria] do użytku osobistego, Bransoletki identyfika-
cyjne [biżuteria], 18 Skóra i imitacja skóry, Laski, kijki marszo-
we i trekkingowe, Parasole i parasolki, Walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
Laski do chodzenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla 
zwierząt, Parasolki i parasole (duże), 25 Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 540326 (220) 2022 02 24
(731) F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA CIA/O FITNESS&MORE

(531) 24.17.25, 27.05.01, 26.11.09
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Agencje 
nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościa-
mi, Wynajem budynków, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, 
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajmowanie powierzch-
ni w centrach handlowych, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie budynka-
mi, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi inwestycyjne, Usługi 
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Doradz-
two finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, 
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Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomo-
ści, 39 Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Udostęp-
nianie obiektów parkingowych, Udostępnianie parkingów 
i usługi związane z parkowaniem samochodów, Wynajmo-
wanie garaży, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizo-
wanie imprez w celach rozrywkowych, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Centra rozrywki, Imprezy kul-
turalne, Organizacja i prezentacja widowisk, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie 
pomieszczeń do celów rozrywkowych, Pływalnie [baseny], 
Usługi fitness klubów, Usługi siłowni, Usługi placów zabaw, 
Usługi świadczone przez muzea, Prowadzenie muzeów, 
Zapewnianie sprzętu, obiektów i usług muzealnych, Usługi 
galerii sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki, Organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, Organi-
zowanie widowisk historycznych w plenerze, 43 Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, 
Restauracje samoobsługowe, Usługi restauracji hotelowych, 
Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Pizzerie, Stołówki, Puby, Usługi 
ogródków piwnych, Winiarnie, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wyda-
rzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na po-
siedzenia, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wy-
stawy, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.

(210) 540327 (220) 2022 02 24
(731) F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Muzeum FABRYKA WÓDKI ROK ZAŁOŻENIA 2021

(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.09
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Agencje 
nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościa-
mi, Wynajem budynków, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, 
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajmowanie powierzch-
ni w centrach handlowych, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie budynka-
mi, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi inwestycyjne, Usługi 
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Doradz-
two finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, 
Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomo-
ści, 39 Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Udostęp-
nianie obiektów parkingowych, Udostępnianie parkingów 
i usługi związane z parkowaniem samochodów, Wynajmo-

wanie garaży, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizo-
wanie imprez w celach rozrywkowych, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Centra rozrywki, Imprezy kul-
turalne, Organizacja i prezentacja widowisk, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie 
pomieszczeń do celów rozrywkowych, Pływalnie [baseny], 
Usługi fitness klubów, Usługi siłowni, Usługi placów zabaw, 
Usługi świadczone przez muzea, Prowadzenie muzeów, 
Zapewnianie sprzętu, obiektów i usług muzealnych, Usługi 
galerii sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki, Organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, Organi-
zowanie widowisk historycznych w plenerze, 43 Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, 
Restauracje samoobsługowe, Usługi restauracji hotelowych, 
Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Pizzerie, Stołówki, Puby, Usługi 
ogródków piwnych, Winiarnie, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wyda-
rzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na po-
siedzenia, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wy-
stawy, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.

(210) 540334 (220) 2022 02 24
(731) Zott SE & Co. KG, Mertingen, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Primo

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.21
(510), (511) 29 Mleko, Mleko ryżowe, mleko migdałowe, 
mleko sojowe, mleko orkiszowe, mleko owsiane, mleko orze-
chowe, mleko kokosowe, Napoje na bazie ryżu [substytuty 
mleka], napoje na bazie migdałów [substytuty mleka], napo-
je na bazie soi [substytuty mleka], napoje na bazie orkiszu 
[substytuty mleka], napoje na bazie owsa [substytuty mle-
ka], napoje na bazie orzechów [substytuty mleka], napoje 
na bazie kokosów [substytuty mleka], Produkty mleczne, 
mianowicie mleko pitne, mleko z bakteriami Lactobacillus 
acidophilus, maślanka, Jogurt, Desery owocowe, Desery 
o smaku owocowym. Jogurt owocowy, Jogurty do picia, 
Jogurt z dodatkiem czekolady lub kakao, Bezalkoholowe 
napoje mleczne, Kefir [napój mleczny], Śmietana, Biały ser 
z chudego mleka [quark], Potrawy z twarogu z owocami 
i ziołami, Puddingi na bazie mleka, Desery owocowe o sma-
ku mlecznym, na bazie wegańskich zamienników mleka, 
Kremy deserowe, Deser panna cotta, Galaretki, Masło, Ser 
i wyroby z sera, Mleko i serwatka w proszku jako żywność 
dla ludzi, z dodatkami lub bez, Pasty do kromek zawierające 
tłuszcz, Koktajle mleczne, Serwatka, Wszystkie wyżej wymie-
nione produkty mleczne na bazie mleka ryżowego, mleka 
migdałowego, mleka sojowego, mleka orkiszowego, mleka 
owsianego, mleka orzechowego, mleka kokosowego lub 
innych roślinnych składników podstawowych oraz wszyst-
kie wyżej wymienione także w postaci wegańskiej, Analo-
gie przetworów mlecznych (produkty, w których białko lub 
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tłuszcz mleka zostały całkowicie lub częściowo zastąpione 
białkiem, tłuszczem lub olejem pochodzenia niemlecznego), 
Przetworzone owoce i warzywa, Zupy i buliony, Przetworzo-
ne produkty spożywcze wykonane na bazie owoców i/lub 
warzyw, Wszystkie wyżej wymienione towary także w po-
staci wegańskiej, Zamienniki jogurtu, Zamienniki jogurtu 
owocowego, zamienniki jogurtu z czekoladą lub dodatkiem 
kakao, zamienniki jogurtu pitnego, Zamienniki produktów 
mlecznych na bazie roślinnej, Preparaty roślinne jako za-
mienniki produktów mlecznych, Roślinne substytuty mleka 
w postaci płynnej, kremowej, lepkiej, musowej lub galare-
towatej, ujęte w tej klasie, 30 Czekolada, Mrożone jogurty, 
Puddingi, Musy, Desery na bazie galaretki, Kisiele, Preparaty 
składające się głównie z płatków owsianych, ryżu, semoliny, 
Desery z kaszy manny, Wyroby z czekolady, Wyroby cukier-
nicze, Lody jadalne, Proszki do sporządzania lodów, Trwałe 
wyroby piekarnicze i wypieki, zwłaszcza gotowe ciasta i wa-
fle, Napoje na bazie kakao, Budyń ryżowy, Wszystkie wyżej 
wymienione produkty także na bazie mleka ryżowego, 
mleka migdałowego, mleka sojowego, mleka orkiszowego, 
mleka owsianego, mleka orzechowego, mleka kokosowego, 
napojów ryżowych, napojów migdałowych, napojów sojo-
wych, napojów orkiszowych, napojów owsianych, napojów 
orzechowych, napojów kokosowych lub innych roślinnych 
składników podstawowych oraz wszystkie wyżej wymienio-
ne także w postaci wegańskiej, Wszystkie wyżej wymienione 
towary, na bazie analogów produktów mlecznych (produkty, 
w których białko mleka lub tłuszcz mleka zostały całkowicie 
lub częściowo zastąpione białkiem, tłuszczem lub olejem 
pochodzenia niemlecznego).

(210) 540342 (220) 2022 02 25
(731) SIERADZKI KAMIL BESTHOL, Starachowice
(540) (znak słowny)
(540) Besthol
(510), (511) 37 Usługi w zakresie naprawy pojazdów w na-
głych wypadkach [pomoc drogowa], Konserwacja i naprawa 
pojazdów, Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodo-
wych, Naprawa samochodów na drodze, Obsługa i naprawa 
samochodów, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją samochodów, 39 Holowanie samochodów 
w nagłych przypadkach, Holowanie pojazdów w ramach 
usług pomocy drogowej, Holowanie pojazdów, Holowanie 
i transport samochodów w ramach usług pomocy drogo-
wej, Holowanie.

(210) 540351 (220) 2022 02 25
(731) TRZEPATOWSKI HUBERT HALDENT, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) HALdent
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Usługi medyczne, Chi-
rurgia, Doradztwo związane ze stomatologią, Konsultacje 
dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia ko-
smetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji 
na temat stomatologii, Usługi asystenta dentysty, Usługi 
chirurgii jamy ustnej, Usługi czyszczenia zębów, Usługi do-
radcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi kli-
niki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, 
Usługi ortodontyczne, Usługi protetyki stomatologicznej, 
Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usłu-
gi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi 
stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi 
w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w za-
kresie wybielania zębów, Wstawianie kamieni szlachetnych 
do protez dentystycznych, Wypożyczanie instrumentów sto-

matologicznych, Badania medyczne, Doradztwo w zakresie 
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifiko-
wany personel medyczny, Informacja medyczna, Kliniki me-
dyczne, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Pro-
wadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie badań 
medycznych, Świadczenie pomocy medycznej, Udzielanie 
informacji medycznej, Udzielanie wiadomości i informacji 
w dziedzinie medycyny, Usługi analiz medycznych związa-
nych z leczeniem osób, Usługi chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, 
Usługi informacji medycznej, Usługi spa medycznych, Usługi 
telemedyczne, Wykonywanie badań medycznych, Zdalne 
monitorowanie danych medycznych do diagnozowania me-
dycznego i leczenia.

(210) 540353 (220) 2022 02 25
(731) TRZEPATOWSKI HUBERT HALDENT, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALDENT LAB

(531) 02.09.10, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 44 Chirurgia, Doradztwo związane ze stomato-
logią, Konsultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, 
Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzie-
lanie informacji na temat stomatologii, Usługi asystenta den-
tysty, Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi czyszczenia zębów, 
Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, 
Usługi kliniki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki stoma-
tologicznej, Usługi ortodontyczne, Usługi protetyki stoma-
tologicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji 
zębów, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kanało-
wego, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implanta-
cyjnej, Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, 
Usługi w zakresie wybielania zębów, Wstawianie kamieni 
szlachetnych do protez dentystycznych, Wypożyczanie in-
strumentów stomatologicznych, Usługi medyczne, Bada-
nia medyczne, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, Informacja medyczna, Kliniki medyczne, Medyczne 
badania osób, Opieka medyczna i analizy związane z lecze-
niem pacjenta, Pomoc medyczna, Poradnictwo medyczne, 
Przeprowadzanie badań medycznych, Świadczenie pomocy 
medycznej, Świadczenie usług medycznych, Udostępnia-
nie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami medycznymi, Udzielanie wiadomości i in-
formacji w dziedzinie medycyny, Usługi analiz medycznych 
związane z leczeniem pacjentów, Usługi badań medycznych 
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi dia-
gnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze doty-
czące problemów medycznych, Usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze 
w zakresie przyrządów medycznych, Usługi doradcze zwią-
zane z usługami medycznymi, Usługi informacji medycznej, 
Usługi klinik medycznych, Usługi oceny medycznej, Usługi 
pomocy medycznej, Usługi telemedyczne, Usługi w zakresie 
leczenia medycznego, Zapewnianie leczenia medycznego, 
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozo-
wania medycznego i leczenia.
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(210) 540354 (220) 2022 02 25
(731) TRZEPATOWSKI HUBERT HALDENT, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) HALmed
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Usługi medyczne, Chi-
rurgia, Doradztwo związane ze stomatologią, Konsultacje 
dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia ko-
smetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji 
na temat stomatologii, Usługi asystenta dentysty, Usługi 
chirurgii jamy ustnej, Usługi czyszczenia zębów, Usługi do-
radcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi kli-
niki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, 
Usługi ortodontyczne, Usługi protetyki stomatologicznej, 
Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usłu-
gi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi 
stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi 
w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w za-
kresie wybielania zębów, Wstawianie kamieni szlachetnych 
do protez dentystycznych, Wypożyczanie instrumentów sto-
matologicznych, Badania medyczne, Doradztwo w zakresie 
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifiko-
wany personel medyczny, Informacja medyczna, Kliniki me-
dyczne, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Pro-
wadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie badań 
medycznych, Świadczenie pomocy medycznej, Udzielanie 
informacji medycznej, Udzielanie wiadomości i informacji 
w dziedzinie medycyny, Usługi analiz medycznych związa-
nych z leczeniem osób, Usługi chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, 
Usługi informacji medycznej, Usługi spa medycznych, Usługi 
telemedyczne, Wykonywanie badań medycznych, Zdalne 
monitorowanie danych medycznych do diagnozowania me-
dycznego i leczenia.

(210) 540356 (220) 2022 02 25
(731) PRAWOSPORTOWE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, Ak-
tualizowanie informacji reklamowych w komputerowej 
bazie danych, Analiza danych biznesowych, Analiza tren-
dów biznesowych, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Marketing internetowy, Dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-
-line, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośred-
nictwem Internetu, Promowanie projektów innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Usługi 
handlowe online, w ramach których sprzedający wystawia-
ją produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednic-
twem Internetu, Usługi konsultingowe w zakresie marketin-
gu internetowego, Usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 

prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, 
Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie 
informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem 
Internetu i innych mediów, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
36 Crowdfunding, Usługi zbierania funduszy za pośred-
nictwem strony internetowej do finansowania publiczne-
go [crowdfunding], Doradztwo w sprawach finansowych, 
Finansowanie centrów rekreacyjnych, Finansowe sponso-
rowanie działalności w zakresie sportów elektronicznych, 
Inwestycje finansowe, Inwestycje finansowe w dziedzinie 
papierów wartościowych, Inwestycje kapitałowe, Organi-
zacja zbiórek, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizo-
wanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Po-
średnictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pozyskiwanie 
finansowania dla filmów, Pozyskiwanie finansowania dla 
programów telewizyjnych, Pozyskiwanie finansowania dla 
projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, Pozy-
skiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, Pozy-
skiwanie funduszy dla uniwersytetów, Pozyskiwanie fundu-
szy dla wynalazców, Pozyskiwanie funduszy na programy 
radiowe, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, 
Pozyskiwanie funduszy na wynalazki, Sponsorowanie dzia-
łalności sportowej, Gromadzenie funduszy i sponsorowa-
nie finansowe, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Usługi finansowania, Usługi finansowania związane 
z handlem, Usługi finansowania związane z hotelami, Usłu-
gi w zakresie finansowania i pożyczek, Zapewnianie finan-
sowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających 
działalność, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(210) 540357 (220) 2022 02 25
(731) PERZANOWSKI ARKADIUSZ KANCELARIA 

RADCOWSKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP

(531) 24.17.01, 24.17.25, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.17, 
27.05.19

(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 540363 (220) 2022 02 25
(731) INDUSTRY MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacyjne w zakresie automa-
tyki udostępniane on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promocja online sieci komputerowych i stron 
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internetowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pre-
zentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Usługi 
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodo-
wej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), 
Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
w Internecie, Opracowywanie katalogów [spisów] w celu 
ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Interne-
cie, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób 
trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, Pisa-
nie tekstów do celów reklamowych i promocyjnych, Usługi 
współpracy z blogerami, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe online w dziedzinie automatyki, Reklama 
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Usługi zarządza-
nia społecznością online, Organizacja konkursów w ce-
lach reklamowych, Usługi dotyczące: organizowania i/lub 
prowadzenia targów i wystaw w celach reklamowych lub 
handlowych, kojarzenia kontrahentów w celu zawierania 
umów handlowych, 41 Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, seminariów, webinarów [szko-
lenia], Edukacja online z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Kursy szkoleniowe, 
Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne, Udzielanie 
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy da-
nych lub za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie 
publikacji biuletynów (newsletterów), Udostępnianie biule-
tynów online w dziedzinie automatyki, Usługi pisania blo-
gów, Usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem 
komputerowej bazy danych zawierającej informacje z za-
kresu automatyki, Usługi wydawnicze w zakresie elektro-
nicznych książek i czasopism w Internecie, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 540376 (220) 2022 02 25
(731) WACŁAWSKI ADAM, Borówiec
(540) (znak słowny)
(540) LISEK ŁAKOMCZUSZEK
(510), (511) 9 Filmy animowane, magnetyczne nośniki 
danych nagrane, w tym dyski komputerowe audio - video 
nagrane, 16 Książki, 28 Zabawki, 41 Nagrywanie piosenek, 
filmów, programów edukacyjnych i rozrywkowych, teledy-
sków i widowisk na zlecenie osób trzecich, organizowanie 
konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, świadczenie 
usług polegających na śpiewaniu piosenek, recytacji wierszy, 
czytaniu opowiadań, 45 Zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 540381 (220) 2022 02 25
(731) WACŁAWSKI ADAM, Borówiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LISEK ŁAKOMCZUSZEK

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 9 Filmy animowane, magnetyczne nośniki 
danych nagrane, w tym dyski komputerowe audio - video 
nagrane, 16 Książki, 28 Zabawki, 41 Nagrywanie piosenek, 
filmów, programów edukacyjnych i rozrywkowych, teledy-
sków i widowisk na zlecenie osób trzecich, organizowanie 
konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, świadczenie 
usług polegających na śpiewaniu piosenek, recytacji wierszy, 
czytaniu opowiadań, 45 Zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 540383 (220) 2022 02 28
(731) ROMANIUK NATALIA, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) IMPROWIZJA
(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.

(210) 540386 (220) 2022 02 28
(731) STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW, Radom
(540) (znak słowny)
(540) SPE
(510), (511) 41 Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia 
przemysłowe.

(210) 540390 (220) 2022 02 28
(731) ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń
(540) (znak słowny)
(540) Medano
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Części 
i akcesoria do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędo-
we, w tym silniki do pojazdów lądowych, Koła i opony oraz 
gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Sprzęt oraz urzą-
dzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, 
Rowery, Rowery elektryczne, Rowery jednokołowe, Hulaj-
nogi (pojazdy), Amortyzatory do rowerów, Bagażniki do ro-
werów, Błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych lub 
rowerów, Części konstrukcyjne rowerów, Dętki [do dwukoło-
wych pojazdów mechanicznych lub rowerów], Dopasowa-
ne pokrowce na rowery, Dźwignie hamulców do rowerów, 
Dzwonki do rowerów, Hamulce [części rowerów], Kierownice 
do rowerów, Kierunkowskazy do rowerów, Koła [części ro-
werów], Kółka boczne do nauki jazdy na rowerze, Końcówki 
do kierownicy rowerowej, Korby rowerowe, Kosze przystoso-
wane do rowerów, Łańcuchy [części rowerów], Pedały do ro-
werów, Nakładki na pedały rowerowe, Nakładki na szprychy 
rowerowe, Podpórki rowerowe, Pompki do rowerów, Prze-
rzutki do rowerów, Przekładnie zębate z kołami zmianowymi 
[części rowerów], Ramy do rowerów, Riksze rowerowe, Sakwy 
rowerowe, Siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, 
Silniki do rowerów, Siodełka rowerowe, Okrycia siodełek 
do rowerów, Stabilizatory do rowerów, Sygnalizatory kie-
runkowe do rowerów, Torby rowerowe, Uchwyty na bidony 
do rowerów, Układy napędowe [części rowerowe], Piasty 
do rowerów, Sztyce [części do pojazdów], Przyczepki rowe-
rowe, Lusterka do pojazdów, Foteliki dla dzieci do pojazdów, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi 
handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu de-
talicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami sportowymi.
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(210) 540391 (220) 2022 02 28
(731) ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń
(540) (znak słowny)
(540) Maxim
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Części 
i akcesoria do pojazdów lądowych, Mechanizmy napę-
dowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Koła i opony 
oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Sprzęt oraz 
urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojaz-
dów, Rowery, Rowery elektryczne, Rowery jednokołowe, 
Hulajnogi (pojazdy), Amortyzatory do rowerów, Bagażniki 
do rowerów, Błotniki do dwukołowych pojazdów silniko-
wych lub rowerów, Części konstrukcyjne rowerów, Dętki 
[do dwukołowych pojazdów mechanicznych lub rowerów], 
Dopasowane pokrowce na rowery, Dźwignie hamulców 
do rowerów, Dzwonki do rowerów, Hamulce [części rowe-
rów], Kierownice do rowerów, Kierunkowskazy do rowe-
rów, Koła [części rowerów], Kółka boczne do nauki jazdy 
na rowerze, Końcówki do kierownicy rowerowej, Korby 
rowerowe, Kosze przystosowane do rowerów, Łańcuchy 
[części rowerów], Pedały do rowerów, Nakładki na peda-
ły rowerowe, Nakładki na szprychy rowerowe, Podpórki 
rowerowe, Pompki do rowerów, Przerzutki do rowerów, 
Przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części rowerów], 
Ramy do rowerów, Riksze rowerowe, Sakwy rowerowe, Sie-
dzenia dziecięce przystosowane do rowerów, Silniki do ro-
werów, Siodełka rowerowe, Okrycia siodełek do rowerów, 
Stabilizatory do rowerów, Sygnalizatory kierunkowe do ro-
werów, Torby rowerowe, Uchwyty na bidony do rowerów, 
Układy napędowe [części rowerowe], Piasty do rowerów, 
Sztyce [części do pojazdów], Przyczepki rowerowe, Luster-
ka do pojazdów, Foteliki dla dzieci do pojazdów, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi handlu 
detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicz-
nego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami sportowymi.

(210) 540392 (220) 2022 02 28
(731) DUBIK MARIUSZ, Słońsk
(540) (znak słowny)
(540) PĄJAĆŻEK
(510), (511) 10 Aparaty do masażu wibracyjnego, aparaty 
do masażu, aparatura i instrumenty chirurgiczne, artykuły 
ortopedyczne, gorsety do celów leczniczych, pasy orto-
pedyczne, pasy do celów medycznych, elektryczne pasy 
do celów medycznych, masażery, bandaże elastyczne, ban-
daże ortopedyczne, bandaże usztywniające, boty do celów 
leczniczych, przyrządy do fizykoterapii, przyrządy do ćwi-
czeń i urządzenia do gimnastyki leczniczej oraz korygujące 
ruchy kończyn, przyrządy do masażu, pasy do celów leczni-
czych, szelki do korekty postawy, roboty chirurgiczne, dmu-
chane poduszki do celów medycznych, koce podgrzewane 
elektrycznie, do celów medycznych, urządzenia do masażu, 
urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia terapeu-
tyczne z gorącym powietrzem, opaski podtrzymujące, 
35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, wy-
syłkowej i internetowej: aparatów do masażu wibracyjne-
go, aparatów do masażu, aparatury i instrumentów chirur-
gicznych, artykułów ortopedycznych, gorsetów do celów 
leczniczych, pasów ortopedycznych, pasów do celów me-
dycznych, elektrycznych pasów do celów medycznych, ma-
sażerów, bandaży elastycznych, bandaży ortopedycznych, 

bandaży usztywniających, botów do celów leczniczych, 
przyrządów do fizykoterapii, przyrządów do ćwiczeń i urzą-
dzeń do gimnastyki leczniczej oraz korygujących ruchy 
kończyn, przyrządów do masażu, pasów do celów leczni-
czych, szelek do korekty postawy, robotów chirurgicznych, 
dmuchanych poduszek do celów medycznych, kocy pod-
grzewanych elektrycznie, do celów medycznych, urządzeń 
do masażu, urządzeń do rehabilitacji fizycznej do celów 
medycznych, urządzeń i przyrządów do fizjoterapii, urzą-
dzeń terapeutycznych z gorącym powietrzem, opasek pod-
trzymujących, usługi przedstawicielstwa.

(210) 540393 (220) 2022 02 28
(731) KARMAŃSKA MONIKA SENIOR CARE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Helme
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekru-
tacji pracowników, Usługi agencji pracy na rzecz persone-
lu medycznego, Usługi agencji pracy na rzecz personelu 
paramedycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy, 37 Usługi sprzątania, 
Usługi prasowania bielizny, Usługi czyszczenia w zakresie 
sprzątania gospodarstwa domowego, Sprzątanie domów, 
41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Konferencje (Or-
ganizowanie i prowadzenie -), Edukacja zawodowa, Kursy 
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Kur-
sy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 43 Usługi tymczasowej 
opieki zastępczej w postaci opieki dziennej nad osobami 
dorosłymi, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Usłu-
gi domów opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy dla 
ludzi starszych [emerytura], Usługi w zakresie gotowania 
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, 44 Usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi 
i dochodzącymi, Doradztwo dotyczące opieki nad osobami 
starszymi [w zakresie zdrowia], Świadczenie usług z zakresu 
opieki zdrowotnej w domach, Usługi tymczasowej opieki 
zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, Udzielanie 
informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, 
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, Usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, 
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Pie-
lęgniarstwo geriatryczne, Doradztwo w zakresie potrzeb 
medycznych osób starszych, Wynajem sprzętu do opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Świadczenie usług przez domy opieki 
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, 
Usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielę-
gniarską lub medyczną, Domy opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi opieki zdro-
wotnej, Opieka paliatywna.

(210) 540402 (220) 2022 02 28
(731) POLSKI ZWIĄZEK INNOWACYJNYCH FIRM 

BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ BIOINMED, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) bioinmed Brand guidelines

(531) 26.04.12, 26.04.18, 01.13.15, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 
27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 35 Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu.

(210) 540419 (220) 2022 03 01
(731) ELBIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowny)
(540) ELBIAL
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwa-
rzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych.

(210) 540420 (220) 2022 03 01
(731) INWESTBIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowny)
(540) INWESTBIAL
(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji 
działalności gospodarczej, Promowanie działalności gospo-
darczej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie spraw środowiskowych, Doradztwo i konsul-
tacje w zakresie działalności gospodarczej, Organizacja dzia-
łalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi i do-
radztwo w tym zakresie, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze 
energetycznym, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej, Wsparcie 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, Zarządzanie pro-
jektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Wpro-
wadzanie na rynek nowych produktów, Usługi zarządza-
nia danymi, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Audyt 
przedsiębiorstw, Zarządzanie dokumentacją biznesową, Śle-
dzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób 
do celów badania sprawozdań finansowych, 36 Agencje nie-
ruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Usługi nabywania nierucho-
mości, Wynajem nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji doty-
czących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Interne-
tu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Doradztwo w dziedzi-

nie zakupu nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, 
Administrowanie nieruchomościami, Usługi wynajmu miesz-
kań, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieru-
chomości posiadanych na własność, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Ocena i wy-
cena nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trze-
cich], Doradztwo w zakresie nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Fi-
nansowanie projektów deweloperskich, Usługi nabywania 
gruntu, Usługi finansowe dotyczące własności nierucho-
mości i budynków, Usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami 
z dziedziny nieruchomości, Pobieranie czynszu, Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Zarządzanie finanso-
we spółkami holdingowymi.

(210) 540423 (220) 2022 02 28
(731) FUTKOWSKA MICHALINA DOGANICA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DOGANICA
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Dezodoranty dla 
zwierząt, Szampony dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, 
Odświeżacze oddechu dla zwierząt, Szampony dla zwierząt 
domowych, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Odświeżacze 
zapachów dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, 
Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Produkty do pielęgnacji 
skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, Środki do pielęgnacji skóry 
zwierzęcej, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki 
do czyszczenia klatek dla zwierząt, Szampony dla zwierząt 
[nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Nielecznicze bal-
samy do łap zwierząt domowych, Wywabiacze plam zo-
stawianych przez zwierzęta domowe, Środki do usuwania 
brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Szampony dla 
zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 
Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, 
Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Zestawy kosmetyków, 
Płyny pielęgnacyjne, Mydło pielęgnacyjne, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, Zapachy, Saszetki zapachowe, Preparaty zapa-
chowe, Olejki zapachowe, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Środki zapachowe do celów domowych, Dyfuzory z patycz-
kami zapachowymi, Poduszki wypełnione substancjami za-
pachowymi, Pojemniki z substancjami zapachowymi, Woski 
do roztapiania [preparaty zapachowe], Chusteczki perfumo-
wane, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane od-
świeżające chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Chusteczki zawierające preparaty 
czyszczące, Odświeżacze oddechu, Preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, Knoty wydzielające zapachy do odświe-
żaczy powietrza, Środki odświeżające powietrze [zapacho-
we], Preparaty do odświeżania dywanów, Środki czyszczące 
w aerozolu do odświeżania sportowych ochraniaczy do ust, 
Płyny do czyszczenia, Preparaty czyszczące do dywanów, 
Szampony do czyszczenia dywanów, Preparaty do czysz-
czenia podłóg, Pianka do czyszczenia, Środki do czyszczenia 
kuwet, Środki do czyszczenia tapicerki, Substancje czyszczą-
ce do użytku domowego, Środki czyszczące do usuwania 
plam, Środki czyszczące do użytku domowego, Preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 35 Udzie-
lanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie 
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kosmetyków, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi informacyjne i poradnictwo han-
dlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosme-
tycznych, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji uro-
dy, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produk-
tów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produk-
tów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabaw-
kami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z kosmetykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z suplementami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę 
i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami 
na karmę i wodę dla zwierząt domowych.

(210) 540432 (220) 2022 02 28
(731) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kielce; 
ECHO-BROWARY WARSZAWSKIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW BREWERIES

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, Plakaty, Katalogi, Fotografie, Broszu-
ry, Kalendarze, Kartki pocztowe, Naklejki adresowe, Nalepki, 
Naklejki, Materiały piśmienne, Zeszyty, 21 Naczynia stołowe, 
Naczynia do picia, 25 Koszule, Bluzki, Kombinezony, Nakrycia 
głowy, 35 Reklama, Analiza kosztów, Księgowość, Organizo-

wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Roz-
powszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, broszur), Wynajmowanie nośników reklamo-
wych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 Organizo-
wanie wynajmu nieruchomości, Wynajem biur do cowor-
kingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej 
[nieruchomości], Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie 
nieruchomością, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, 37 Budownictwo, Remon-
towanie budynków, Montaż drzwi i okien, Nadzór budowla-
ny, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajmowanie 
garaży, 41 Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, 43 Bary szybkiej obsługi (snack bary), Kafeterie, Restaura-
cje, Kawiarnie, Wynajmowanie sal na posiedzenia.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 540434 (220) 2022 02 28
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rodzinne miejsce dobrej przygody

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, Informacja o impre-
zach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
Organizacja konkursów (edukacja lub rozrywka), Prowadze-
nie imprez rozrywkowych, Prowadzenie wycieczek z prze-
wodnikiem, Usługi parków rozrywki, Usługi w zakresie opra-
cowania graficznego, inne niż do celów reklamowych.

(210) 540448 (220) 2022 02 28
(731) SOCHACZEWSKA JOANNA, Brodnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) utyl-service

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa i konserwacja ruro-
ciągów, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie i na-
prawa urządzeń do nawadniania, Kruszenie betonu, Montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, Usługi doradztwa budow-
lanego, Wywóz odpadów [czyszczenie], Zbieranie śmieci 
[zbiórka odpadów], Usługi usuwania odpadów niebezpiecz-
nych, 39 Transport i przechowywanie odpadów, transport 
odpadów medycznych i odpadów specjalnych, Transport 
odpadów skażonych, Zbieranie odpadów przemysłowych, 
Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących 
z gospodarstw domowych, Zbieranie wyrobów nadających 
się do przetworzenia (transport), Obsługa w zakresie gospo-
darowania [transport] odpadkami, Składowanie odpadów 
skażonych, Składowanie odpadów, 40 Kruszenie kamieni, 
Kruszenie betonu, Niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka 
[przetwarzanie] odpadów, Obróbka i recykling opakowań, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
Obróbka i przetwarzanie papieru, Obróbka skażonej gleby, 
Oczyszczanie wycieku ropy, Odkażanie materiałów niebez-
piecznych, Odkażanie ziemi, Przetwarzanie chemikaliów, Re-
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cykling odpadów i śmieci, Recykling i uzdatnianie odpadów, 
Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recy-
klingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i odpadów, Upcy-
kling, 45 Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji 
prawnych, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Po-
średnictwo w procedurach prawnych.

(210) 540450 (220) 2022 03 01
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.05, 01.01.10, 03.01.02, 24.17.02, 19.09.01, 19.09.02, 
26.01.06, 27.05.01

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe w postaci win, win gro-
nowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smako-
wych i aromatyzowanych, win musujących.

(210) 540453 (220) 2022 03 01
(731) FUNDACJA ŚW. ŁAZARZA-POMOC LAZARIAŃSKA, 

Radzyń Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) GEN FACTOR
(510), (511) 3 Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy kosme-
tyczne, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, Kremy nawilża-
jące, Kremy korygujące, Krem do twarzy, Krem do rak, Kremy 
do twarzy, Kremy do skóry, Kremy do ciała, Kremy na noc, 
Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy odżywcze nielecznicze, 
Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy do twarzy [kosmety-
ki], Kremy na noc [kosmetyki], Esencje do pielęgnacji skóry, 
Żele do ciała, Olejki do ciała, Balsam do ciała, Olejki do ciała 
[kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy 
i ciała, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Maseczki 
do twarzy i ciała, Olejki do ciała i twarzy, Preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Produkty do makijażu 
do twarzy i ciała, Emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, 5 Suplementy diety, Słodycze do celów leczniczych, 
Farmaceutyczne słodycze, Drażetki [lekarstwa], Lecznicza 
guma do żucia, Guma do celów medycznych, Preparaty far-
maceutyczne do regeneracji tkanek, Serum kojące dla skóry 
[lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Eliksiry 
do łagodzenia podrażnień skóry, Kremy lecznicze, Leczni-
cze kremy ochronne, Kremy przeciw swędzeniu, Lecznicze 
kremy do skóry, Lecznicze kremy do ciała, Kremy lecznicze 
do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Kre-
my lecznicze do pielęgnacji stóp, Kremy do użytku derma-
tologicznego, Leczniczy krem do twarzy, Kremy nawilżające 
[preparaty farmaceutyczne], Lecznicze kremy do stóp, Kre-
my do stosowania na noc [lecznicze], Kremy do pielęgnacji 
skóry do użytku medycznego, Żele nawilżające do użytku 
osobistego, Żele do stosowania miejscowego do użytku 

medycznego i terapeutycznego, Materiały do wszczepiania 
do sterowanej regeneracji tkanek, Farmaceutyczne płyny 
do skóry, Bandaże do ran skóry, Olejki do pielęgnacji skóry 
[lecznicze], Płynne opatrunki do ran skóry, Bandaże przylep-
ne do ran skóry, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Pre-
paraty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Lecznicze 
żele do ciała, Nawilżający balsam do ciała [farmaceutyczny], 
Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do ciała 
do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceutyczne 
do użytku w dermatologii, 8 Przyrządy ręczne do usuwania 
twardego naskórka, Przyrządy ręczne do złuszczania mar-
twego naskórka, Urządzenia elektroniczne do złuszczania 
martwego naskórka, Głowice obrotowe do pilników do stóp 
do usuwania zrogowaciałej skóry, Nożyki do usuwania zgru-
białej skóry i odcisków, Narzędzia ręczne do użytku przy 
kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, 30 Cukierki, ba-
tony i guma do żucia, 41 Organizacja szkoleń, Edukacja, Edu-
kacja zawodowa, Usługi edukacyjne, Seminaria edukacyjne, 
Szkolenia przemysłowe, Szkolenia edukacyjne, Usługi szkole-
niowe dotyczące zdrowia zawodowego, Kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opie-
ki zdrowotnej i żywienia, Kursy szkoleniowe, Kursy instrukta-
żowe, Organizowanie kursów instruktażowych, Prowadzenie 
kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na kursach zawodowych, Produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarzą-
dzania, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 44 Usłu-
gi medyczne, Konsultacje medyczne, Badania medyczne, 
Poradnictwo medyczne, Usługi informacji medycznej, Usługi 
pomocy medycznej, Medyczne badania osób, Organizo-
wanie leczenia medycznego, Zapewnianie leczenia me-
dycznego, Świadczenie pomocy medycznej, Usługi opieki 
medycznej, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi medycz-
ne dotyczące leczenia raka skóry, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Analizy medyczne do dia-
gnostyki i leczenia ludzi, Doradztwo medyczne w zakresie 
redukcji masy ciała, Analiza tkanek ludzkich do celów lecze-
nia medycznego, Usługi kosmetyczne, Analiza kosmetyczna, 
Zabiegi kosmetyczne, Chirurgia kosmetyczna, Doradztwo 
dotyczące kosmetyków, Konsultacje dotyczące kosmetyków, 
Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy 
skóry, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Nakła-
danie produktów kosmetycznych na twarz, Usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczo-
ne przez uzdrowiska typu SPA,  Doradztwo medyczne w za-
kresie dermatologii, Udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie dermatologii.

(210) 540485 (220) 2022 02 28
(731) ROMANOWSKI SZYMON GALERIA SZTUKI 

WSPÓŁCZESNEJ TRIADA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Galeria Triada
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, 41 Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi kul-
turalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez gale-
rie sztuki.
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(210) 540487 (220) 2022 03 01
(731) GM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GM TRADE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09
(510), (511) 37 Usługi dotyczące robót budowlanych, wzno-
szenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi 
dotyczące robót budowlanych specjalistycznych, usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe, wyburzeniowe, Kon-
serwacja i naprawa budynków.

(210) 540490 (220) 2022 03 01
(731) MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Miszewko
(540) (znak słowny)
(540) Outrace
(510), (511) 9 Ochronne kaski sportowe, rękawice do ochro-
ny przed wypadkami lub urazami, 12 Hulajnogi (pojazdy), 
hulajnogi z pedałami, deskorolki elektryczne, 18 Torby spor-
towe, plecaki, rzemyki do łyżew, 25 Odzież dla łyżwiarzy, 
odzież do łyżwiarstwa figurowego, skarpety sportowe, rę-
kawiczki [odzież], rajstopy sportowe, 26 Sznurówki, 28 Łyż-
wy, ochraniacze na łyżwy, łyżwy do gry w hokeja na lodzie, 
ostrza łyżew, sportowe nałokietniki do jazdy na łyżwach, 
sportowe nakolanniki do jazdy na łyżwach, sportowe ochra-
niacze na nadgarstki do jazdy na łyżwach, sportowe ochra-
niacze na ręce do jazdy na łyżwach, ochraniacze do uprawia-
nia sportu, ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochra-
niacze przedramienia [artykuły sportowe], ochraniacze ciała 
do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku spor-
towego, ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochra-
niacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], 
wrotki, łyżworolki, deskorolki, 35 Usługi aukcyjne on-line, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych.

(210) 540492 (220) 2022 02 28
(731) GIZLER SZYMON PARMA, Osielsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARMA

(531) 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 30 Makarony, pizza, potrawy na bazie mąki, 
43 Restauracje, Przygotowywanie dań na zamówienie oraz 
ich dostawa, Pizzerie.

(210) 540493 (220) 2022 03 01
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MAC THOMAS WHISKY MAKERS
(510), (511) 33 Whisky, burbon.

(210) 540495 (220) 2022 03 01
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMARTONE
(510), (511) 30 Batony, biszkopty, bombonierki, chałwa, cia-
sta ciastka, cukierki, czekolady, draże, galaretki, gumy do żu-
cia, herbatniki, lizaki, lody, praliny, rogale, sezamki, słodycze, 
wafelki, wafle, żelki, wyroby cukiernicze.

(210) 540497 (220) 2022 03 01
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZAOWOCUJ SIĘ
(510), (511) 30 Herbata mrożona, syropy smakowe, 32 Na-
poje owocowe, Napoje gazowane, Napoje niegazowane, Na-
poje bezalkoholowe, Nektary, Owocowe nektary, bezalkoho-
lowe, Soki owocowe, Soki wieloowocowe, Soki przecierowe, 
Soki tłoczone, Napoje zawierające głównie soki owocowe, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Soki 
owocowo- warzywne, Syropy do napojów.

(210) 540501 (220) 2022 03 01
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAC THOMAS WHISKY MAKERS

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 25.01.19
(510), (511) 33 Whisky, burbon.

(210) 540509 (220) 2022 03 01
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zaowocuj się!
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(531) 05.03.15, 05.03.13, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 30 Herbata mrożona, syropy smakowe, 32 Na-
poje owocowe, Napoje gazowane, Napoje niegazowane, Na-
poje bezalkoholowe, Nektary, Owocowe nektary, bezalkoho-
lowe, Soki owocowe, Soki wieloowocowe, Soki przecierowe, 
Soki tłoczone, Napoje zawierające głównie soki owocowe, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Soki 
owocowo- warzywne, Syropy do napojów.

(210) 540625 (220) 2022 03 04
(731) WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALANTERIA ROYAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 17.02.01, 
17.02.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubiler-
skie, Wyroby biżuteryjne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Przy-
rządy chronometryczne, Biżuteria, Przyrządy chronologicz-
ne, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, Kamienie szlachetne, perły, 
metale szlachetne i ich imitacje, Przyrządy do mierzenia cza-
su, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Artykuły ozdobne 
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdob-
ne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Ozdoby wy-
konane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi meta-
lami lub kamieniami i ich imitacjami, 18 Parasolki i parasole 
(duże), Laski do chodzenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania 
dla zwierząt, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Parasole i parasolki, Laski, 
kijki marszowe i trekkingowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi re-
klamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi aukcyjne, Administro-
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje eksportowe i importowe, 
Agencje importu-eksportu towarów, Doradztwo w zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji do-
tyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumen-
tom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towa-
rów i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień.

(210) 540628 (220) 2022 03 04
(731) GALON-FRANT JOANNA, Dobieszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTAŃ JOGA

(531) 26.01.03, 26.01.16, 05.05.20, 26.07.25, 26.13.01, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z jogą.

(210) 540667 (220) 2022 03 07
(731) KOZŁOWSKA EWELINA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Evel Cars
(510), (511) 39 Usługi taksówkarskie, Wynajem samochodów.

(210) 540670 (220) 2022 03 07
(731) SERMAK AGNIESZKA BET EKIPA, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BET EKIPA

(531) 02.09.15, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.14, 26.11.06, 26.11.03, 
27.05.01, 27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 25 Odzież, Odzież do biegania, Odzież sportowa, 
Topy [odzież], Szorty [odzież], Szaliki [odzież], Swetry [odzież], 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, 35 Prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w internecie, Udostępnianie 
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnia-
nie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, 38 Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem po-
kojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów interne-
towych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie 
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny 
internetowej, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, 
Udostępnianie forów internetowych online, Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, Zapewnianie dostępu 
do informacji za pośrednictwem Internetu.

(210) 540674 (220) 2022 03 07
(731) TFM TEN FAJNY MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI MISTER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 
09.03.04, 09.03.13, 09.03.20, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, Organizacja 
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imprez rozrywkowych, Organizacja konkursów piękności, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie 
gal, Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych 
dotyczących stylu i mody, Organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów piękności, Orga-
nizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie 
rozrywki, Prowadzenie konkursów piękności, Prowadzenie 
imprez rozrywkowych, Przeprowadzanie konkursów piękno-
ści, Rozrywka w formie pokazów mody, Rozrywka w postaci 
konkursów piękności.

(210) 540798 (220) 2022 03 10
(731) TEC-2000 Limited, Hitchin, GB
(540) (znak słowny)
(540) TEC-2000
(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 540799 (220) 2022 03 10
(731) TEC-2000 Limited, Hitchin, GB
(540) (znak słowny)
(540) TEC 2000
(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 540802 (220) 2022 03 10
(731) TEC-2000 Limited, Hitchin, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC 2000

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 
29.01.12

(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 540804 (220) 2022 03 10
(731) TEC-2000 Limited, Hitchin, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC 2000

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 
29.01.12

(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 540805 (220) 2022 03 10
(731) TEC-2000 Limited, Hitchin, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC 2000

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 
29.01.12

(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 540806 (220) 2022 03 10
(731) TEC-2000 Limited, Hitchin, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC 2000
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(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 
29.01.12

(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 540807 (220) 2022 03 10
(731) TEC-2000 Limited, Hitchin, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC 2000

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 
29.01.12

(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 540809 (220) 2022 03 10
(731) TEC-2000 Limited, Hitchin, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC 2000

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24
(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-

niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 540810 (220) 2022 03 10
(731) GURBIEL DANIEL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

LUO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LUO
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Amulety będące 
biżuterią, Amulety [biżuteria], Artykuły ozdobne [ozdóbki lub 
biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby 
lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria będąca wy-
robami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami 
z metali szlachetnych, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria i wyro-
by jubilerskie, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria 
platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria szlachetna, 
Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, 
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, 
Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria wykona-
na z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, 
Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykona-
na z metali półszlachetnych, Biżuteria wykonana z platero-
wanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z metali 
szlachetnych, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria 
z metali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, 
Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wyso-
kiej próby, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Bransoletki 
[biżuteria], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Imitacja 
biżuterii, Imitacje biżuterii, Jadeit [biżuteria], Krzyżyki [biżu-
teria], Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjni-
ki [biżuteria], Ozdoby do uszu w postaci biżuterii, Ozdoby 
na ubrania w postaci biżuterii, Ozdoby z biżuterii sztucznej, 
Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] 
wykonane z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] 
z metali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Sztuczna biżuteria 
na ciało, Zawieszki [biżuteria].

(210) 540896 (220) 2022 03 14
(731) KĘPKA MARCIN, Golianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUIT POINT quality & trust

(531) 05.07.13, 05.07.23, 26.13.01, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Świeże owoce i warzywa, 35 Usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, Agencje eksportowe 
i importowe, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrod-
niczych, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, 
Usługi importowo-eksportowe.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 535907, 539324, 539326, 539328, 539794, 540019, 540044, 540045, 540046, 540047, 540798, 540799, 540802, 
540804, 540805, 540806, 540807, 540809

2 539794

3 528079, 537008, 538001, 539680, 540021, 540108, 540259, 540260, 540290, 540423, 540453

4 539794, 540419

5 534372, 535907, 537256, 537739, 538001, 539324, 539327, 539328, 539840, 540186, 540259, 540260, 540264, 
540287, 540290, 540453

6 498639, 538220, 539012, 539016

7 535907, 538220, 539531

8 536465, 540290, 540453

9 498639, 533505, 535308, 535907, 536070, 536326, 536465, 536622, 537277, 537322, 537408, 537608, 538220, 
538344, 538364, 539248, 539250, 539746, 539748, 539833, 540107, 540196, 540201, 540376, 540381, 540490

10 536842, 540107, 540392

11 526265, 528079, 539248, 539250

12 538220, 539070, 540118, 540286, 540291, 540390, 540391, 540490

13 536465, 539248

14 498639, 540311, 540625, 540810

16 498639, 533505, 534383, 536619, 537277, 537661, 538220, 539047, 539266, 539746, 539748, 539835, 539838, 
539842, 540201, 540221, 540376, 540381, 540432

18 498639, 538220, 539838, 540118, 540311, 540490, 540625

19 528079, 539507, 539721, 539723, 539725, 539728, 539729, 539761

20 498639, 538836

21 498639, 538220, 538794, 539838, 540432

22 498639, 536465

24 498639, 536465, 538220, 540253

25 498639, 536136, 536326, 536598, 537661, 538220, 538269, 539047, 539156, 539307, 539342, 539655, 540201, 
540214, 540277, 540305, 540311, 540432, 540490, 540625, 540670

26 498639, 538220, 540490

28 498639, 538836, 539655, 539746, 539748, 540064, 540201, 540248, 540288, 540376, 540381, 540490

29 509771, 532174, 532175, 532176, 536935, 537296, 537739, 537976, 537977, 537978, 538812, 539132, 539626, 
539722, 539760, 540079, 540091, 540289, 540334

30 532174, 532175, 532176, 537256, 537519, 537739, 538812, 539275, 539598, 539722, 539760, 540039, 540080, 
540093, 540096, 540290, 540334, 540453, 540492, 540495, 540497, 540509

31 534372, 535907, 536935, 537739, 539188, 539760, 540302, 540896

32 498639, 537651, 537652, 539598, 539760, 539850, 540497, 540509

33 538950, 539492, 539493, 539494, 539576, 539598, 539684, 539829, 540019, 540450, 540493, 540501

34 498639, 539821, 539825
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35 517920, 526265, 533505, 534049, 534383, 535600, 535907, 536223, 536224, 537008, 537322, 537608, 537739, 
537811, 537837, 537846, 537937, 538001, 538220, 538269, 538344, 538364, 538821, 539068, 539156, 539159, 
539160, 539162, 539266, 539350, 539581, 539590, 539609, 539610, 539682, 539722, 539746, 539748, 539761, 
539802, 539818, 539819, 539820, 539821, 539833, 539838, 540005, 540093, 540096, 540108, 540118, 540190, 
540212, 540221, 540283, 540288, 540291, 540302, 540306, 540307, 540308, 540356, 540363, 540390, 540391, 
540392, 540393, 540402, 540420, 540423, 540432, 540485, 540490, 540625, 540670, 540896

36 533044, 535157, 536276, 536622, 536977, 537811, 537846, 539159, 539160, 539162, 539220, 539307, 539350, 
539583, 539585, 539790, 539833, 540326, 540327, 540356, 540420, 540432

37 534049, 538220, 538794, 539012, 539016, 539344, 539531, 539682, 539721, 539723, 539725, 539728, 539729, 
539761, 540155, 540291, 540342, 540393, 540432, 540448, 540487

38 533044, 533505, 536070, 536326, 537608, 538344, 538364, 539746, 539748, 539790, 540670

39 526265, 535907, 535971, 537008, 537408, 537826, 538794, 539266, 539682, 539722, 540250, 540326, 540327, 
540342, 540432, 540448, 540667

40 536831, 538220, 538794, 539721, 539723, 539725, 539728, 539729, 540005, 540448

41 532908, 533044, 533505, 534383, 535308, 535907, 535971, 536326, 536622, 536977, 537277, 537608, 537661, 
537811, 537820, 537837, 538361, 538938, 539156, 539248, 539266, 539655, 539722, 539746, 539748, 539764, 
539821, 539835, 539838, 539842, 539890, 540108, 540198, 540201, 540212, 540221, 540266, 540268, 540270, 
540271, 540272, 540273, 540274, 540277, 540288, 540290, 540291, 540326, 540327, 540363, 540376, 540381, 
540383, 540386, 540393, 540432, 540434, 540453, 540485, 540628, 540674

42 470273, 533505, 534383, 536070, 536326, 537277, 537322, 537608, 537826, 538220, 538344, 538364, 539068, 
539159, 539160, 539162, 539344, 539746, 539748, 539761, 539802, 539818, 539819, 539823, 539835, 540107, 
540196, 540201, 540291

43 537381, 537739, 539266, 539609, 539610, 539722, 539764, 539817, 539827, 539971, 540079, 540080, 540091, 
540212, 540266, 540268, 540270, 540271, 540272, 540273, 540326, 540327, 540393, 540432, 540492

44 535328, 535907, 536143, 536831, 537826, 537937, 537947, 538364, 538794, 539625, 540175, 540251, 540261, 
540289, 540290, 540308, 540351, 540353, 540354, 540393, 540453

45 533044, 536136, 536326, 536972, 537811, 539410, 539581, 539655, 539746, 539748, 540155, 540262, 540357, 
540376, 540381, 540448



Znak
Numer  

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

#ODWAŻNI NIE PIJĄ 540064

1896 WHISKY BAR 539764

1936 TYMBARK 537651

1936 TYMBARK 537652

AGAMA PILATES 540198

AKADEMIA WILFREDO LEONA 9 539156

AMARTONE 540495

ANIMMALS 539655

AP 540357

Art DeKot 539835

Auroprego 539327

AVANGUARD 539507

Bafra KEBAB 540079

Bafra KEBAB 540091

BARBER SHOP Rafał Ślęzak Since 2012 540251

BEEFITKI 539132

Besthol 540342

BET EKIPA 540670

bioinmed Brand guidelines 540402

Biomega 539326

Biovel 539324

BLOW! BURGER EST 2022 539609

blowburger 539610

Bytello 536070

BZB UAS 540291

C CROWDSPORT.PL 540356

CARDOBAN 540287

carein 538001

Carrefour sprint 537408

CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ  
MEDICAL CENTERS THE MEDICI 537826

Chogi 539682

Ciro 540302

CUISINABLE DELICIOUS PROVISIONS  
CHIEFS’ CHOICE 100% 539827

cyBuch 539821

DAJSE 538938

DARY BESKIDOW WYROBY TRADYCYJNE 539626

DESTYLARNIA 517920

DOGANICA 540423

Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE 539012

Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE 539016

Dorminox. Siła dobrego snu. 539840

Duch Kaszub 540019

DUDA GARAGE 540286

E.C Shine 536598

EASY RIDER MOTOZLOTY.COM 539342

ecorab 536619

EFL LEASING 537811

EGYPTIAN EARTH 540108

ELBIAL 540419

Elixir Karkonoski 539829

emu enterprise management utility 540196

ESENCJA O SMAKU KRUPNIK BIESIADNY 539598

Estedentis  
Centrum Stomatologii Estetycznej 535328

Eugia 540264

Evel Cars 540667

FABRYKA CIA/O FITNESS&MORE 540326

Fakturatka 539159

Fakturatka 539160

FAKTURATKA 539162

Festiwal Zderzenie Teatrów 537820

Fiit REGULAR 539825

Fito-Systems 534372

FRIENDLY WORKPLACE  539842

FRUIT POINT quality & trust 540896

GALANTERIA ROYAL 540625

Galeria Triada 540485

GEN FACTOR 540453

GERCO 539794

gFactor 540290

Giftmasz 540005

GM TRADE 540487

GOLDEN TAXI 540250

GOM OWCZAREK 537739

GYM TEAM Renata Nowak 540288

H&H Herbs & Hydro 539680

HALDENT LAB 540353

HALdent 540351

HALmed 540354

Hapimoto 538821

HELL’S KITCHEN - PIEKIELNA KUCHNIA 535308

Helme 540393

HELPNOW 539581

HERBAFARM 537256

home4.pl FINANCE 536276

HOSPITAL AND HEALTHCARE MANAGEMENT 540221

iAUTOMATYKA 540363

IGR INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ 533044
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IMER SYSTEMS 540107

IMPROWIZJA 540383

INDER 538220

inka 540039

INSITY 537008

instal-tech RACIBÓRZ 539531

Inteligentny Rolnik 539790

Intelligent Hives 538364

INWESTBIAL 540420

J&M 540253

JS ARCHITEKCI 539344

K KANDAR 536465

Karboksylan K 539328

KASZUBSKA RYBKA 540289

KiC 539722

KLIWERPI KANCELARIA PRAWNA 536972

Klub Pod Palmą  
www.palma.rzeszow.pl 1985 538361

Kołacz na okrągło 540080

Kontrola 537608

KOPALNIA FUTBOLU 536977

Kraina dla Ciebie 540261

KRÓLEWSKA 540175

Królowie Sedesów 528079

KRYPTOMON 540201

KSIS WEDDING SHOES 536136

KUDUX 539250

Lafarge CretoMax 540047

Lafarge GreenMax 540044

Lafarge RoadMax 540046

Lafarge VivaMax 540045

LISEK ŁAKOMCZUSZEK 540376

LISEK ŁAKOMCZUSZEK 540381

LITTLE ADVENTURE 540305

lively 539068

lodoLanDia 540093

LOGOS 539266

LUO 540810

ŁOWCA 539576

ŁOWCZY 539684

MAC THOMAS WHISKY MAKERS 540493

MAC THOMAS WHISKY MAKERS 540501

Majtkomat 536326

MAMY GADŻETY 537837

MANUFAKTURA MOJEGO TATY 532174

MANUFAKTURA MOJEGO TATY 532175

MANUFAKTURA MOJEGO TATY 532176

MANUSKOR 540259

marr Agencja Rozwoju Regionalnego  
MARR S.A. 539350

MATEMATYKA W PUNKT 539746

Maxim 540391

MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA  
mum.edu.pl 537277

Medano 540390

mediam 539248

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL  
PIEŚNI LEGIONOWEJ 540274

MK foam sklep 540283

MODIVIA 539820

MOLECOOL.PL  
NOWOCZESNA SZKOŁA CHEMII 539890

Moment 537519

Muzeum FABRYKA WÓDKI  
ROK ZAŁOŻENIA 2021 540327

N AUTHENTIC VIETNAMESE FOOD  
BANHMI NAM 537381

nordmedic 537937

NOVIUS NOWY WYMIAR PRAWA 540262

Outrace 540490

ox wear 538269

Oxygen Studio Urody 536143

PARAT 540214

PARMA 540492

Parus 536831

Pasieka Dziadka Ignacego 539275

PĄJAĆŻEK 540392

PERLITTECH 539761

PET BED 540307

PET BOX 540306

PETERSON 540311

PHOENIX 540248

PIERWSI PRZED RAKIEM 537947

POL UP! 539823

POLNA WÓDKA CZYSTA  
SPIRYTUS ZBOŻOWY WIELOKROTNIE  
DESTYLOWANY SPECIAL 538950

POLSKI MISTER 540674

POLSKIE CENTRUM WETERYNARII 539625

Prezent Idealny 539833

Primo 540334

PRZYSTAŃ JOGA 540628

pSOR NA RATUNEK PSOM 540118

PULSAR 540186

READYWISE 537296

REMIZA ZAWSZE W AKCJI! 533505

Rodzinne miejsce dobrej przygody 540434

RzTŻ 537661

S&S 539307

Salli 539188

Salony Optyczne Wrzos 540308

SALUS PRAWO I MEDIACJE 539410

SEOSEM 539802
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Nr  ZT12/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 91

SEOSEM24 539818

SiGelAto 540096

SILVA PARK HANDLOWY 540190

SKUP AUT MAŁOPOLSKA 539070

SL 540021

Smrek Serecek ręcznie wyrobiony 509771

SOKOLIK CUP 538812

SOKOŁÓW MINI SNACKI WĘDZONE  
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI  
100 g produktu wyworzono z 174 g mięsa 
BEZ DODATKU: sztucznych barwników  
fosforanów glutaminianu sodu 537976

SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU  
BEKONU DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI  
100 g produktu wyworzono z  160 g mięsa 
BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu  
sodu PRODUKT BEZGLUTENOWY  537977

SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU 
CHEDDAR DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI  
100 g produktu wyworzono z 160 g mięsa  
BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu  
sodu PRODUKT BEZGLUTENOWY  537978

SOLIDEX 539585

SOLIDEX.COM.PL 539583

SPE 540386

Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 12 539492

Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 40 539494

Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 5 539493

STEKOP STEKOP SA 540155

STREET-PRINT 534049

SYRENA 535157

ŚWIĘTO Młodego WINA SANDOMIERZ 540212

talenti 539590

Tamark 535907

Tax & Art KANCELARIA DORADZTWA  
PODATKOWEGO 536622

TEC 2000 540799

TEC 2000 540802

TEC 2000 540804

TEC 2000 540805

TEC 2000 540806

TEC 2000 540807

TEC 2000 540809

TEC-2000 540798

TECHMO Voice Technologies 538344

TERAMANI 540450

TEST Q 470273

Thomas BETON 539721

THOMAS CEMENT 539723

Thomas CEMENT 539725

THOMAS CONCRETE GROUP 539728

Thomas CONCRETE GROUP 539729

TONIC 76 539850

TWIERDZA KRAKÓW 498639

UMB 532908

UNIAO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA  
REGIONAL  UNICAR BRASIL-ALEMANHA- 
-POLÔNIA FUNDADO EM 2003 R 539047

unitalent fundacja grupy unibep 534383

utyl-service 540448

V. VEGKING 536935

V4 Audit AUDIT SERVICES 535600

V4 Group LEGAL. TAX & AUDIT ADVISORY  
GROUP 537846

VERUSKOR 540260

W FORMA NA LATA 540277

W 537322

W.EG. POLSKA MEMBER OF THE WURTH  
GROUP 526265

WARSAW BREWERIES 540432

we bubble tea 539971

WEHIKUŁ HISTORII STOWARZYSZENIE  
EKSPLORACYJNO POSZUKIWAWCZE 535971

WOK KING WoKing Asian Cuisine 539817

WOOL fashion 539838

Worry Dolls 538836

xMobile 539220

XOXO MUSIC & COCKTAIL BAR 540266

XOXO MUSIC & COCKTAIL BAR 540268

XOXO MUSIC & COCKTAIL BAR 540270

XOXO 540273

XOXOBIELSKO 540271

XOXOCLUB 540272

X-WAVE 536842

YZER 539819

Zamieńmy słowo 539748

ZAOWOCUJ SIĘ 540497

Zaowocuj się! 540509

ZDROWA POLSKA 539760

ZENBUY 536223

zenbuy 536224

ZUZPER 538794



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.

1259624 DATASITE (2022 02 15) 9, 42
1372450 GIUSEPPE Dl MORABITO (2022 02 17) 18, 25
1647215 SOFIYAL (2021 09 24)

CFE: 27.05.01 3, 5, 10
1647236 BIONETICA (2021 12 17) 3
1647239 LV RUNNER TATIC (2022 01 07, 2021 07 08)

CFE: 27.05.01 25
1647253 RAMSIDER (2021 09 14)

CFE: 03.04.13, 26.05.15 34, 35
1647303 GOA TRANS (2021 12 30)

CFE: 01.03.20, 27.05.10 39
1647385 RT DE (2021 10 21, 2021 09 16)

CFE: 26.04.04, 27.05.17, 
29.01.13

9, 35, 38, 41, 42

1647476 2021 09 30)
CFE: 04.05.05, 26.13.25, 
29.01.01

6, 7, 8, 9, 11, 12, 
17, 19, 35, 37, 41

1647480 STRONG (2021 11 12, 2021 10 12)
CFE: 27.05.09, 27.07.17 9, 16, 42

1647493 wintal (2021 12 27)
CFE: 26.04.05, 26.07.15, 27.01.01, 
27.05.01, 29.01.15

6, 19, 20, 37

1647541 BLACK (2021 12 03, 2021 06 04)
CFE: 26.13.25, 27.01.01 12, 25, 35, 39, 40

1647647 ASLI ZAIKA (2021 12 21, 2021 12 09) 30
1647683 COLORMATIC (2021 12 09, 2021 07 09) 18
1647726 Vancilin (2021 12 17) 3
1647754 OFENO (2022 01 28)

CFE: 17.02.02, 26.05.01, 27.05.01, 28.03.00 20
1647758 MARQUE REPERE PLANTATION  

(2021 12 28, 2021 07 06)
CFE: 01.01.02, 05.07.27, 24.17.24, 
27.01.12, 27.03.11, 27.05.01, 29.01.14

11, 16, 
30

1647794 LITTLE COFA (2021 12 20, 2021 07 02)
CFE: 27.05.01 35

1647819 URALCHEM (2022 01 12, 2021 10 26)
CFE: 27.05.01 1, 5, 9, 35, 37, 39, 42

1647859 BELFIDESS (2021 12 20, 2021 12 18) 3, 5, 10
1647936 DAICHI (2021 12 08)

CFE: 26.01.01 11
1647938 D (2021 12 08)

CFE: 26.01.01, 27.05.17 11
1648028 CHANEL (2021 12 03) 26, 28
1648029 CC (2021 12 03)

CFE: 27.05.17 26, 28
1648042 SINGOON (2021 12 22, 2021 12 04)

CFE: 15.07.02, 26.11.01, 26.13.25, 27.05.11 7
1648056 GREEN STEEL PRODUCER Inspired by life, 

producing for future (2021 06 10)
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13 6, 35, 40

1648074 HERMES SABOT (2022 01 26, 2021 07 29) 18
1648127 GREEN STEEL PRODUCER Investing in people, 

our world and our future (2021 06 10)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13 6, 35, 40

1648129 ANB (2021 07 02)
CFE: 26.04.03, 27.05.01 6

1648261 ESSENTIAL (2021 09 24, 2021 04 14)
CFE: 26.13.25, 27.05.01 21, 29, 30, 31

1648335 Fit PARAD (2021 08 10)
CFE: 27.05.01 5, 29, 30, 32, 35, 43

1648386 MAGÏSTO (2021 09 23) 30, 35
1648401 LURA (2021 10 26)

CFE: 26.11.08, 27.05.01 18, 25
1648535 PSGA (2021 12 14)

CFE: 27.05.01 42
1648606 Kaalee (2022 01 20) 22, 25, 27



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1647819 

3  1647215, 1647236, 1647726, 1647859 

5  1647215, 1647819, 1647859, 1648335 

6  1647476, 1647493, 1648056, 1648127, 1648129 

7  1647476, 1648042 

8  1647476 

9  1259624, 1647385, 1647476, 1647480, 1647819 

10  1647215, 1647859 

11  1647476, 1647758, 1647936, 1647938 

12  1647476, 1647541 

16  1647480, 1647758 

17  1647476 

18  1372450, 1647683, 1648074, 1648401 

19  1647476, 1647493 

20  1647493, 1647754 

21  1648261 

22  1648606 

25  1372450, 1647239, 1647541, 1648401, 1648606 

26  1648028, 1648029 

27  1648606 

28  1648028, 1648029 

29  1648261, 1648335 

30  1647647, 1647758, 1648261, 1648335, 1648386 

31  1648261 

32  1648335 

34  1647253 

35  1647253, 1647385, 1647476, 1647541, 1647794, 1647819, 1648056,
 1648127, 1648335, 1648386 

37  1647476, 1647493, 1647819 

38  1647385 

39  1647303, 1647541, 1647819 

40  1647541, 1648056, 1648127 

41  1647385, 1647476 

42  1259624, 1647385, 1647480, 1647819, 1648535 

43  1648335



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.

533074 ISAC RONITH; STEMMER ARMAND
2022 01 04 10, 44

534582 DAMIANI INTERNATIONAL SA
2022 01 11 14

534606 Waalfin Holding S.A.
2022 02 02 25, 35

527686 ISS World Services A/S
2022 02 08 42, 45

528796 UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
2022 02 15 29, 30

535166 ACRILUX S.p.A.
2022 02 22 11

534385 AMI PLANET SRL
2022 02 25 35

535880 Unilever IP Holdings B.V.
2022 02 28 3

535887 Unilever IP Holdings B.V.
2022 02 28 3

535952 ZARĘBA DAWID SKYHOUSE
2022 03 22 36

536221 FERRETTI S.P.A.
2022 03 07 12

528036 WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE 
HERBAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
2022 02 28 5

536999 JC New Retail GmbH
2022 03 04 14

536296 DOZ SPÓŁKA AKCYJNA
2022 03 05 5

535260 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
2022 03 14 36



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

11/2022

65

539911 (210) 539911 (220) 2022 02 15
(731) AL FINANCE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL Finance

(210) 539911 (220) 2022 02 15
(731) AL FINANCE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) (znak słowny)
(540) AL Finance

539912 (731) AL FINANCE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

(731) AL FINANCE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

539913 (731) AL FINANCE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

(731) AL FINANCE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

66

539914 (731) AL FINANCE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

(731) AL FINANCE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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