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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 6 czerwca 2022 r. Nr ZT23

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) 460001 (220) 2016 08 05
(731) INR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) SĄCZ
(510), (511) 3 środki chemiczne dla gospodarstwa domo-
wego przeznaczone do utrzymania czystości, środki wybie-
lające, środki czystości, detergenty, środki do polerowania, 
szorowania i ścierania, ściereczki nasączane detergentami, 
środki odświeżające powietrze (zapachowe), środki ułatwia-
jące suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające sto-
sowane w pralnictwie, chemiczne produkty do ożywiania 
kolorów w praniu, krochmal i preparaty do krochmalenia, pa-
sty do podłogi i mebli, mydła, mydła dezynfekujące, mydła 
dezodoryzujące, olejki eteryczne, olejki do celów perfume-
ryjnych, kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme-
tyczne, balsamy inne niż do celów medycznych, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, płyny i preparaty do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, perfumy, makijaż, antyperspiranty, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, pasty do butów, kremy 
do butów, środki konserwacji skóry, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, żele do masażów, 21 przybory oraz pojem-
niki kuchenne i gospodarstwa domowego takie jak: łopatki 
i łyżki kuchenne, obieraczki i drylownice, otwieracze i korko-
ciągi, tarki, tłuczki i szczypce kuchenne, blaty i formy do pie-
czenia, formy i foremki, chlebaki, czajniki, garnki i patelnie, 
przykrywki do naczyń i garnków, maselniczki, nieelektrycz-
ne wyciskarki i praski kuchenne, miski, młynki nieelektrycz-
ne, naczynia żaroodporne, pojemniki kuchenne, pojemniki 
do przechowania żywności, sitka i cedzaki, solniczki i pie-
przniczki, stolnice i wałki, tace, termosy, deski do krojenia, 
salaterki, serwisy kuchenne, ręczniczki i szmatki kuchenne, 
naczynia kuchenne, dzbanki do kawy, filiżanki, kubki, naczy-
nia do picia, porcelana, drobne naczynia kuchenne, artykuły 
przemysłowe dla gospodarstwa domowego takie jak: butelki 
dla niemowląt, otwieracze do butelek, deski do prasowania, 
dozowniki mydła, gąbki, gofrownice do ciast nieelektryczne, 
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze na papier, kosze 
na odpadki, doniczki do kwiatów, miotły, miseczki, miski, 
mopy, pojemniki na słodycze, pudełka na kanapki, pudeł-
kana herbatę, pokrowce do desek do prasowania, rękawice 
ogrodnicze, skarbonki, szczotki do czyszczenia pojemników, 
szczotki do mycia naczyń, szczotki do misek klozetowych, 
wiadra, 29 mięso, mięso konserwowane, mięso wędzone, 
kiełbasy, szynki, wędliny, kaszanki, filety rybne, żywność pro-
dukowana z ryby, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, ga-
laretki, galarety mięsne, dżemy, kompoty, jaja, mleko, mleko 
sojowe, mleko skondensowane, produkty mleczne, kefir, 
maślanka, koktajle mleczne, masło, kremy na bazie masła, 
sery, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, konserwy mięsne, 
konserwy rybne, przetwory z owoców lub warzyw, pikle, 

płatki, przeciery, kapusta kwaszona, korniszony, grzyby kon-
serwowane, kompoty, owoce morza, sałatki owocowe, sałat-
ki warzywne, przeciery rybne, przeciery warzywne, buliony 
i rosołki, przekąski na bazie owoców, rodzynki, nasiona spo-
żywcze, orzeszki przetworzone, chipsy owocowe, warzywne 
i ziemniaczane, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, 
ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, kasza, maka-
rony, muesli, naleśniki, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
słodycze, batoniki, batony, biszkopty, chałwa, cukierki, gumy 
do żucia, ciasto w proszku, czekolada, lody, cukier, miód, 
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musz-
tarda, ocet, sosy (przyprawy), ketchup, majonez, musztarda, 
przyprawy do potraw i zup, zioła konserwowane, aromaty 
do żywności, aromaty do ciast, ocet, przekąski ryżowe, prze-
kąski zbożowe, puddingi, żywność na bazie mąki, chipsy 
zbożowe, napoje na bazie kawy, napoje na bazie czekolady, 
napoje na bazie herbaty, pizze, 31 świeże owoce i warzywa, 
ziemniaki, zboże, żyto, otręby, owies, orzechy, pokarm dla 
zwierząt, rośliny strączkowe świeże, zioła ogrodowe świe-
że, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 32 piwo, wody mine-
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, napoje gazowane, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, napoje na bazie owoców 
i warzyw, aperitify bezalkoholowe, lemoniady, 33 napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa), aperitify alkoholowe, brandy, 
wina, whisky, likiery, wódka, rum, nalewki, curaçao, koktajle 
alkoholowe, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, cygara, 
papierosy, cygaretki, fajki, filtry do papierosów, gaz do zapal-
niczek, bibułka papierosowa, filtry do papierosów, tabaka, 
tabakierki, ustniki do papierosów, papierosy elektroniczne, 
pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, 35 zarządza-
nie w działalności handlowej, zarządzanie działalnością go-
spodarczą, organizowanie i prowadzenie działalności gospo-
darczej, zarządzanie personelem, zarządzanie przedsiębior-
stwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w zakresie następujących towarów: 
produkty spożywcze, w tym: mięso, wędliny, nabiał, wyroby 
cukiernicze i piekarnicze, warzywa i owoce, alkohole, wody 
mineralne, napoje bezalkoholowe, soki, piwo, artykuły prze-
mysłowe, wyroby chemiczne, artykuły gospodarstwa domo-
wego, odzież, obuwie i nakrycia głowy, galanteria skórzana, 
wyroby tytoniowe, zapałki, artykuły papiernicze i szkolne, za-
bawki, gazety, kosmetyki, kwiaty, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie nośników reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, 36 usługi administrowania nieru-
chomościami, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieru-
chomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych oraz 
powierzchni handlowych.

(210) 468296 (220) 2017 03 01
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)



Nr  ZT23/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

(540) O!POLSKIE PRZEBOJE
(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 transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne 
i komputerowe, programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki 
do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, 
albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fo-
tograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia 
do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki 
do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi 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 sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 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, 42 usługi w zakresie hostingu sieci inter-
netowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie 
graficzne.

(210) 496522 (220) 2019 02 27
(731) BUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowy Janów

(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji 
na rynku nieruchomości, usługi deweloperskie polegające 
na nadzorze pełnego procesu inwestycyjnego od fazy pro-
jektowania do zakończenia budowy albo rozbudowy lub 
renowacji, aż po jej sprzedaż bądź wynajem, pozyskiwanie 
i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów i nieruchomości 
pod inwestycje budowlane, wynajem i dzierżawa nierucho-
mości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, wynajmo-
wanie powierzchni biurowej i handlowej oraz usługowej, 
usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nierucho-
mościami mieszkalnymi, usługi pośrednictwa w zakresie wy-
najmu i handlu nieruchomościami biurowymi i handlowy-
mi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, 
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu 
nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz powierzch-
ni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie 
budynkami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie 
powierzchniami biurowymi i handlowymi, usługi sprzedaży 
i wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, usłu-
gi sprzedaży i kupna nieruchomości na własny rachunek, 
usługi wynajmu nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi 
remontowe i instalacyjne w zakresie budynków, usługi: mu-
rarskie, malarskie, dekarskie, montaże rusztowań, rozbiórki 
budynków, czyszczenie powierzchni zewnętrznych budyn-
ków, izolowanie cieplne i wodochronne budynków, 42 pro-
jektowanie techniczne: budynków, budowli murowych, żel-
betowych i konstrukcji stalowych, projektowanie instalacji: 
cieplnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i klima-
tyzacyjnych, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryj-
ne: budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych.

(210) 513813 (220) 2020 05 23
(731) M & MR TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TransComfort Bezpieczeństwo i wygoda w ruchu

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 6 śruby metalowe, metalowe elementy kon-
strukcyjne mianowicie słupy metalowe, metalowe elementy 
usztywniające i wzmacniające konstrukcje, odkuwki z me-
tali oraz odkuwki stopów (surowe lub półprzetworzone), 
elementy metalowo - gumowe dla pojazdów szynowych, 
materiały kolejowe, podkłady kolejowe, metalowe, zwrotni-
ce kolejowe, 12 obręcze kół do pojazdów, obręcze kół ko-
lejowych, złącza kolejowe, stawki, klocki i okładziny hamul-
cowe do pojazdów szynowych i użytkowych, amortyzatory 
do pojazdów szynowych i użytkowych, systemy zawieszenia 
pneumatycznego do pojazdów szynowych i użytkowych, 
węże i kanały wentylacyjne do pojazdów szynowych, ele-
menty metalowo - gumowe do pojazdów szynowych i użyt-
kowych, profile przyszynowe i profile bezpieczeństwa dla 
infrastruktury torowej.

(210) 519859 (220) 2020 10 23
(731) KASPERKIEWICZ PIOTR PROSALE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSALE

(531) 26.11.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 6 uliczne kanały ściekowe metalowe, 11 odwod-
nienia liniowe, odwodnienie liniowe, odpływ liniowy, kana-
ły odwadniające, odpływy liniowe, korytko odwadniające, 
19 uliczne kanały ściekowe niemetalowe.

(210) 522171 (220) 2020 12 12
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLD TOWN WHISKY

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje destylowane, 
whisky.

(210) 528696 (220) 2021 05 07
(731) TK-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TK-MED

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 26.11.01, 
26.11.08, 26.11.10, 26.02.01, 26.02.05

(510), (511) 37 Konserwacje i naprawy sprzętu komputero-
wego, Instalowanie systemów komputerowych, Instalowanie 
sieci komputerowych, 42 Analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania i programowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i roz-
woju sprzętu komputerowego, Konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych kom-
puterowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, 
Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów [sieci 
komputerowe], Wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, Wypożyczanie serwerów [hosting], Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowane-
go dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, Opracowywanie platform komputerowych, Opra-
cowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogra-
mowania, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie systemów komputerowych, Programowanie 
komputerów, Tworzenie zapasowych kopii danych poza loka-
lizacją użytkownika, Tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, Wynajem sprzętu do przetwarzania 
danych, Projektowanie i doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, systemów komputerowych, tech-
nologii informacyjnej, 45 Licencjonowanie programów kom-
puterowych (usługi prawne), Audyty zgodności z prawem, 
Audyty zgodności z przepisami.

(210) 531146 (220) 2021 07 06
(731) LEGUTKO ARTUR PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE CIMESMAK, 
Brzeźnica

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIMESMAK FIRMA

(531) 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Ekstrakty mięsne, Ekstrakty warzywne do go-
towania, Buliony, Owoce konserwowane, Suszone owoce, 
Warzywa suszone, Gotowane owoce, Warzywa gotowane, 
Konserwowane warzywa, Zupy, Zupy - Składniki do sporzą-
dzania, Oleje i tłuszcze, Zupy bisque, Zupy błyskawiczne, Eks-
trakty owocowe, Preparaty do sporządzania bulionów, Goto-
wane dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Barszcz, Żurek, 
Barszcz biały, Barszcz czerwony, 30 Sosy, Przyprawy, Potrawy 
na bazie mąki.
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(210) 532008 (220) 2021 07 27
(731) SZCZYGŁOWSKI MACIEJ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) FIZJOWEEKEND
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi 
edukacyjne związane z jogą, Obozy sportowe, Obozy rekre-
acyjne, Szkolenia sportowe, Edukacja sportowa, Nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, 44 Fizjoterapia, 
Usługi fizjoterapii, Masaż sportowy, Usługi w zakresie medy-
cyny sportowej, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Zdrowotne 
usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia ciała i ducha, Profesjonalne doradztwo w za-
kresie zdrowia, Rehabilitacja fizyczna.

(210) 532753 (220) 2021 08 17
(731) RZEPNICKI MARIUSZ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUSTRO W RAMIE

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 20 Lustra [meble], Lustra [nieprzenośne], Lustra 
ścienne, Ozdobne lustra, Lustra łazienkowe, Lustra z nadru-
kiem, Lustra (srebrzone szkło), Szkło srebrzone [lustra], Szafy 
z lustrami, Szafki z lustrami, Lustra i lusterka stojące, Lustra 
z elektrycznym oświetleniem, Toaletki z trzema lustrami, 
Lustra o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obro-
towe [psyche], Lusterka do szafek, Meble łazienkowe, Ramy 
do luster, Ramy.

(210) 533404 (220) 2021 08 30
(731) DARK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kąkolewo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMO-CLEAN

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 26.11.13

(510), (511) 3 Detergenty do zmywania naczyń, Detergen-
ty do zmywania naczyń w zmywarkach, Detergenty inne 
niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, Preparaty do mycia, Mydełka, My-
dła, Płyny do mycia naczyń, Środki do nadawania połysku, 
Płyny do spryskiwaczy szyb, Środki do mycia szkła, Środki 
do zmywania naczyń, Środki ułatwiające suszenie do zmy-
warek naczyń, Produkty toaletowe nielecznicze, Chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, Ściereczki nasączone 
detergentami do czyszczenia, Płyny do prania, Płyny do pra-
nia chemicznego.

(210) 533406 (220) 2021 08 30
(731) DARK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kąkolewo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DT DARK TRADE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.19, 27.05.22, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 
26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia podłóg, Detergen-
ty do zmywania naczyń, Detergenty do zmywania naczyń 
w zmywarkach, Detergenty inne niż używane w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Prepa-
raty do mycia rąk, Mydełka, Mydła, Płyny do mycia naczyń, 
Środki do nadawania połysku, Płyny do spryskiwaczy szyb, 
Środki do mycia szkła, Środki do zmywania naczyń, Środki 
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, Produkty toale-
towe nielecznicze, Chusteczki nasączone płynami kosme-
tycznymi, Ściereczki nasączone detergentami do czysz-
czenia, Płyny do prania, Płyny do prania chemicznego, 
35 Prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie towarów: 
preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania naczyń, 
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, preparaty do mycia, mydełka, my-
dła, płyny do mycia naczyń, środki do nadawania połysku, 
płyny do spryskiwaczy szyb, środki do mycia szkła, środki 
do szorowania, środki do zmywania naczyń, środki ułatwia-
jące suszenie do zmywarek naczyń, produkty toaletowe, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki 
nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania, 
płyny do prania chemicznego, Usługi w zakresie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, w tym poprzez Internet towarów: 
preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania naczyń, 
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, preparaty do mycia, mydełka, my-
dła, płyny do mycia naczyń, środki do nadawania połysku, 
płyny do spryskiwaczy szyb, środki do mycia szkła, środki 
do szorowania, środki do zmywania naczyń, środki ułatwia-
jące suszenie do zmywarek naczyń, produkty toaletowe, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki 
nasączone detergentami do czyszczenia, płyny do prania, 
płyny do prania chemicznego, Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego 
obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w tym Internetu towarów: 
preparaty do czyszczenia, detergenty do zmywania naczyń, 
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty 
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, preparaty do mycia, mydełka, mydła, 
płyny do mycia naczyń, środki do nadawania połysku, płyny 
do spryskiwaczy szyb, środki do mycia szkła, środki do szo-
rowania, środki do zmywania naczyń, środki ułatwiające su-
szenie do zmywarek naczyń, produkty toaletowe, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, ściereczki nasączone 
detergentami do czyszczenia, płyny do prania, płyny do pra-
nia chemicznego, Usługi pośrednictwa w handlu, Agencje 
informacji handlowej, Organizowanie targów i wystaw w ce-
lach handlowych, Agencje eksportowo-importowe, 36 Wy-
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najem i administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Agencje nieruchomości, 37 Budowa kompletnych obiektów 
budowlanych mieszkalnych i przemysłowych, Budowlane 
roboty wykończeniowe, Naprawy i remonty obiektów bu-
dowlanych, Usługi instalacyjne w związane z budownic-
twem mieszkaniowym i przemysłowym, Rozbiórki budyn-
ków, 39 Transport towarów, Magazynowanie towarów, Skła-
dowanie towarów, Pakowanie towarów, Spedycja krajowa 
i zagraniczna.

(210) 534050 (220) 2021 09 16
(731) KRAWCZYKOWSKI TOMASZ, Wrocław;  

KAZUBOWSKI ROBERT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROTOMAT podążaj za naszym znakiem

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe: blokady i słupki parkingowe uchyl-
ne i stałe, stylizowane, słupki chodnikowe, słupki do zna-
ków, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne, tablice 
sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne, sygnalizacja 
nieświetlna i niemechaniczna, konstrukcje metalowe, kon-
strukcje przenośne, Barierki bezpieczeństwa na drogach 
metalowe, 9 Drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia 
sygnalizacyjne], Pachołki drogowe, Znaki drogowe świe-
cące lub mechaniczne, 19 Drogi (materiały do budowy 
i pokryć - ), Materiały do pokryć nawierzchni drogowych, 
Ochronne (Bariery - ) drogowe niemetalowe, 37 Usługi 
w zakresie: oznakowania dróg, ulic, parkingów, stacji ben-
zynowych i dróg wewnętrznych oraz oznakowania i zabez-
pieczenia robót drogowych, Zamiatanie dróg, Układanie 
nawierzchni drogowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 534958 (220) 2021 10 04
(731) JOHN JAKUB, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) taniaksiazka.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.07.02, 02.09.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wy-
syłkowej za pośrednictwem wszelkich dostępnych metod 
dystrybucji książek, czasopism, gazet, artykułów użytku 
kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, artykułów pi-
śmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku 
i obrazu, multimediów, komputerów, komputerowych urzą-
dzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu 
telekomunikacyjnego, nośników danych optycznych, ma-
gnetycznych, elektrycznych i cyfrowych, płyt, dysków, na-
granych programów i oprogramowania komputerowego, 

urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publikacji elek-
tronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobrania, 
nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych 
graficznych, filmowych oraz tekstowych, gier komputero-
wych, Usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci kompute-
rowej (e-sklep) książek, czasopism, gazet, artykułów użytku 
kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, artykułów 
piśmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku 
i obrazu, multimediów, komputerów, komputerowych urzą-
dzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu 
telekomunikacyjnego, nośników danych optycznych, ma-
gnetycznych, elektrycznych i cyfrowych, płyt, dysków, na-
granych programów i oprogramowania komputerowego, 
urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publikacji elek-
tronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobrania, 
nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych, 
graficznych, filmowych oraz tekstowych, gier komputero-
wych, Sprzedaż audiobooków, e-booków, utworów muzycz-
nych i słowno-muzycznych w dowolnych formatach, Bada-
nia marketingowe, Badania opinii publicznej, Badania rynku, 
Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Oferowanie 
w mediach produktów dla detalicznego handlu, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospek-
tów, broszur, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Outso-
urcing, Doradztwo handlowe, Prezentowanie produktów 
z branży księgarskiej i wydawniczej w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów z branży księgarskiej, wydawniczej, branży 
artykułów piśmiennych, drobnych akcesoriów komputero-
wych oraz czystych i nagranych nośników dźwięku i obra-
zu pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary poprzez katalog różnych artykułów wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne lub używając środków te-
lekomunikacyjnych, Usługi reklamowe, Reklama, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy korespon-
dencyjne, Przygotowanie reklam prasowych, Udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszuki-
warek internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, Zestawianie reklam w celu wy-
korzystania ich jako stron internetowych, Przygotowywanie 
materiałów marketingowych w zakresie reprezentowanych 
katalogów, Działalność w zakresie świadczenia usług umoż-
liwiających sprzedaż i dystrybucję utworów muzycznych 
i słowno-muzycznych w dowolnych formatach, z wykorzy-
staniem dowolnych kanałów i sposobów dystrybucji, Kom-
puterowe zarządzanie plikami za pośrednictwem Internetu, 
Usługi wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu, 
Badania rynku za pośrednictwem Internetu, Usługi informa-
cji statystycznych za pośrednictwem Internetu, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi za pośrednictwem Internetu, 
Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, Sprzedaż biletów na koncerty i imprezy oko-
licznościowe, Usługi rozprowadzania biletów, Usługi rekla-
my, Promocja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spo-
łecznych i sportowych różnego rodzaju, Usługi baz danych, 
a mianowicie zbieranie, przetwarzanie.

(210) 535571 (220) 2021 10 21
(731) EKOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EKOLAND

(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 27.05.01, 29.01.13, 26.07.25
(510), (511) 6 Metalowe kontenery na odpady, Metalowe ko-
sze na odpady do użytku w przemyśle, Pojemniki metalowe, 
Pojemniki na kompost metalowe, Metalowe pojemniki 
do przechowywania, Pojemniki metalowe do celów trans-
portowych, Kontenery na śmieci [kosze] z metalu, 10 Pojem-
niki na odpady medyczne, Pudełka przystosowane na odpa-
dy medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycz-
nego, Torby do zbierania odpadów fizjologicznych, Pojemni-
ki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów me-
dycznych, strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów 
medycznych, 21 Pojemniki na śmieci i odpadki, Kosze na od-
padki z gospodarstw domowych, Pojemniki na kompost 
do użytku domowego, Kosz na śmieci, Kontenery na śmieci, 
Wiadra na śmieci, Kosze na śmieci papierowe, Metalowe ko-
sze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci papierowe, Kosze 
na śmieci z pedałem, Dopasowane pokrywy pojemników 
na śmieci, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów 
domowych, 35 Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, 
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Prowa-
dzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingo-
wej, Badania i analizy rynku, Badania opinii publicznej, Orga-
nizowanie pokazów, wystaw i targów w celach handlowych 
i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zarządzania, Sprzedaż zużytych baterii 
i akumulatorów oraz odpadów i złomu, Organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, Roz-
powszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, 
Targi (organizowanie) w celach handlowych i reklamowych, 
Usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie po-
trzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dys-
trybucji towarów/usług, sprzedaży i reklamy towarów/usług, 
Promocja towarów, usług, idei i zasad postępowania polega-
jąca na wywoływaniu proekologicznych postaw producen-
tów dóbr oraz zachowań u odbiorców dóbr, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw 
produkujących opakowania i/lub materiały do pakowania, 
Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Udzielanie porad w zakresie działalno-
ści gospodarczej przedsiębiorstwom produkującym lub uży-
wającym opakowania, Pomoc w zarządzaniu systemami go-
spodarki odpadami i odbioru zbieranych selektywnie odpa-
dów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu tery-
torialnego, w zakresie planowania systemów obsługi selek-
tywnej zbiórki odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednost-
kom samorządu terytorialnego w zakresie ewidencjonowa-
nia zbieranych odpadów, Zarządzanie gospodarką odpada-
mi oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów, 37 Budowa 
składowisk odpadów, Budowa zakładów unieszkodliwiania 
odpadów, Wywóz odpadów [czyszczenie], Usuwanie odpa-
dów [usługi czyszczenia], Zbieranie śmieci i zbiórka odpa-
dów, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych [usługi 
czyszczenia], Odblokowywanie pojemników do wywozu 
odpadów, Czyszczenie pojemników do przechowywania, 

39 Zbiór odpadów, Składowanie odpadów, Gromadzenie 
odpadów, Przechowywanie odpadów, Usuwanie odpadów, 
Transport odpadów, Usługi wywozu odpadów, Zbieranie od-
padów komercyjnych, Wywóz i transport odpadów, Zbiera-
nie płynnych odpadów, Zbieranie odpadów domowych, 
Zbieranie odpadów przemysłowych, Usuwanie odpadów 
[transport], Transport odpadów skażonych, Składowanie od-
padów skażonych, Składowanie odpadów radioaktywnych, 
Transport odpadów medycznych i odpadów specjalnych, 
Składowanie oleju odpadowego, Zbieranie kontenerów 
na odpady, Pozbywanie się [transport] odpadów, Transport 
odpadów na wysypiska, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Usługi transportu niebezpiecznych odpadów, Zaopa-
trywanie w ciepło odpadowe, Wynajem pojemników 
do przechowywania odpadów, Wynajmowanie pojemników 
do transportu odpadów, Wynajem i dzierżawa pojazdów sa-
mochodowych, bez motocykli, Zbieranie pojemników 
na materiały odpadowe, Oczyszczanie [usuwanie i transport] 
z odpadów, Obsługa w zakresie gospodarowania [transport] 
odpadkami, Odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego 
i roślinnego, Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych 
i pochodzących z gospodarstw domowych, Wypożyczanie 
pojemników do magazynowania, Usługi wynajmu pojemni-
ków transportowych, Wynajem pojemników do recyklingu, 
Zbieranie śmieci, Wywóz śmieci, Transport, magazynowanie, 
składowanie odpadów lub surowców odzyskanych, Pomoc 
osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego 
w zakresie usługi wywozu pozostałych odpadów, Pomoc 
osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego 
w zakresie usługi zabezpieczania miejsc do sortowania i kon-
fekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, Udzielanie 
porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat transpor-
tu, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu teryto-
rialnego w zakresie wywozu zalegającego śniegu, 40 Prze-
twarzanie odpadów, Spalanie odpadów, Recykling odpad-
ków i odpadów, Niszczenie odpadów, Obróbka odpadów, 
Usuwanie odpadów jako obróbka odpadów, Odkażanie od-
padów nuklearnych, Obróbka i przetwarzanie odpadów, Ob-
róbka odpadów chemicznych, Obróbka odpadów toksycz-
nych, Obróbka odpadów, Przetwórstwo odpadów nuklear-
nych, Obróbka odpadów przemysłowych, Obróbka niebez-
piecznych odpadów, Unieszkodliwianie i przetwarzanie od-
padów, Rafinacja odpadków dentystycznych, Przetwarzanie 
oleju odpadowego, Obróbka materiałów odpadowych, Spa-
lanie śmieci i odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Usu-
wanie przemysłowych odpadów toksycznych, Utylizacja 
i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie 
materiałów z odpadów, Obróbka [recykling] odpadów radio-
aktywnych, Recykling i uzdatnianie odpadów, Chemiczny 
recykling produktów odpadowych, Obróbka chemiczna 
produktów odpadowych, Obróbka odpadów niebezpiecz-
nych poprzez hermetyzację, Pozyskiwanie składników z po-
zostałości odpadów, Wynajem urządzeń do kruszenia odpa-
dów, Wynajem urządzeń do zagęszczania odpadów, Odzy-
skiwanie surowców wtórnych odpadów przemysłowych, 
Pozyskiwanie minerałów zawartych w pozostałościach od-
padów, Udzielanie informacji związanych z recyklingiem od-
padów, Usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], 
Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Do-
radztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci, Doradz-
two związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Sortowanie 
odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, Sorto-
wanie odpadów, w tym niebezpiecznych, Obróbka odpa-
dów przemysłowych w celu sekwestracji dwutlenku węgla, 
Przetwarzanie odpadów i materiałów nadających się do re-
cyklingu, Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usłu-
gi remediacji środowiska], Obróbka materiałów odpadowych 
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w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalne-
go, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane 
z recyklingiem odpadów i śmieci, Udzielanie informacji zwią-
zanych z wynajmem maszyn i urządzeń do zagęszczania od-
padów, Udzielanie informacji związanych z wynajmem ma-
szyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Recykling papieru, 
Recykling minerałów, Recykling złomu, Recykling metali, Re-
cykling chemikaliów, Recykling odzieży, Recykling opon, Usłu-
gi recyklingowe, Recykling tworzyw sztucznych, Recykling 
rozpuszczalników organicznych, Obróbka chemikaliów [recy-
kling], Obróbka [recykling] niebezpiecznych produktów, Ob-
róbka i recykling opakowań, Obróbka [recykling] niebezpiecz-
nych płynów, Obróbka i przetwarzanie odzieży do celów recy-
klingu, Obsługa w zakresie zarządzania odpadami, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne związane ze zbiórką 
i zagospodarowaniem odpadów w szczególności zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii 
i akumulatorów, Przetwarzanie odpadów metalowych i nie-
metalowych włączając złom i wyroby wybrakowane, Rozpo-
wszechnianie informacji dotyczących zagospodarowania od-
padów w tym poprzez Internet, Zbiórka surowców odzyska-
nych, Eliminacja odpadów i surowców odzyskanych z segre-
gacji odpadów metodą chemiczną, fizyczną, biologiczną, Se-
gregacja odpadów i surowców odzyskanych, Udzielanie po-
rad konsumentom i przedsiębiorcom na temat segregacji, 
przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców odzyskanych 
z odpadów, Udzielanie porad konsumentom i przedsiębior-
com na temat odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, 
zbiórki odpadów, Doradztwo w zakresie gospodarowania od-
padami, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 
Doradztwo przedsiębiorcom w zakresie prowadzonej przez 
nich działalności gospodarczej w zakresie odzyskiwania i recy-
klingu odpadów, Organizowanie selektywnej zbiórki odpa-
dów, Prowadzenie składowisk odpadów, Prowadzenie zakła-
dów unieszkodliwiania odpadów, Unieszkodliwianie odpa-
dów takich jak urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt 
teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzętu audiowizualny, 
instrumenty muzyczne, urządzenia medyczne, sprzęt labora-
toryjny, przyrządy do nadzoru i kontroli, urządzenia zawierają-
ce freony, magnetyczne i optyczne nośniki informacji, urzą-
dzenia elektryczne, sprzęt komputerowy, elektryczny i elektro-
niczny, Odzyskiwanie metali z odpadów, Oczyszczanie metali 
i ich obróbka, Odzyskiwanie surowców z odpadów, Przerób 
termiczny tworzyw sztucznych, granulowanie tworzyw 
sztucznych, termiczna utylizacja odpadów zwierzęcych, orga-
nicznych i komunalnych oraz osadów ściekowych, Doradztwo 
związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów, 42 Analizy 
w zakresie inżynierii technologicznej, Badania inżynieryjne, Ba-
dania z zakresu analizowania odpadów, Doradztwo technicz-
ne w zakresie doboru i stosowania materiałów opakowanio-
wych, Udzielanie porad technicznych na temat rozwoju, wy-
boru i używania opakowań i materiałów pakowych, Doradz-
two techniczne w zakresie produkcji materiałów do pakowa-
nia i opakowań, Doradztwo techniczne w zakresie znakowania 
opakowań, Doradztwo techniczne w dziedzinie pozyskiwania 
i zagospodarowywania surowców wtórnych, Doradztwo 
techniczne, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji, Do-
starczanie raportów inżynieryjnych, Doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, udzielanie porad konsumentom i przed-
siębiorcom na temat ochrony środowiska, Ekspertyzy i opinie 
w zakresie ochrony środowiska, ekologii, Monitoring środowi-
skowy obszarów składowania odpadów, Monitoring środowi-
skowy terenów utylizacji odpadów, Gromadzenie informacji 
w zakresie ochrony środowiska, Ekspertyzy i opinie techniczne 
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, odpadów opako-
waniowych.

(210) 535753 (220) 2021 10 26
(731) FUNDACJA BENEFICJUM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENEFICJUM

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama.

(210) 535831 (220) 2021 10 27
(731) FUNDACJA INSTYTUT BRANŻY POGRZEBOWEJ 

I CMENTARNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBPC

(531) 13.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Książki, Podręczniki, 
Albumy, Poradniki, Czasopisma, Gazety, miesięczniki, Kalen-
darze, Katalogi, Informatory, Biuletyny, Materiały instruktażo-
we, Druki, Opinie, Raporty, Sprawozdania, Artykuły biurowe, 
Afisze, Plakaty, Mapy, Plany, Prospekty, Etykiety papierowe, 
Nalepki, Naklejki, Papier do pakowania, Pudełka papierowe 
lub kartonowe, Torebki do pakowania z papieru lub tworzyw 
sztucznych, Papeterie, Pieczęcie, Kartki okolicznościowe, Kar-
ty reklamowe, 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, Usługi organizowania targów i wystaw handlowych, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej oraz zarządzania przedsiębiorstwem, Doradztwo w za-
kresie kształtowania wizerunku firmy, jej produktów i usług, 
Analizy rynku, Badania opinii publicznej, Opracowywanie 
ekspertyz i opinii w działalności gospodarczej, Usługi infor-
macyjne dla konsumentów, Informacja o działalności gospo-
darczej, Reklama, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Organizowanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Dys-
trybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospek-
tów, broszur), Promocja sprzedaży, Zarządzanie komputero-
wymi bazami danych, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hur-
towej artykułów pogrzebowych, w szczególności trumien, 
sarkofagów, urn, krzyży, klepsydr, nagrobków, zniczy, kwia-
tów, roślin, wieńców z kwiatów, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów, 
Organizacja i prowadzenie seminariów i zjazdów, Organiza-
cja oprawy medialnej targów i wystaw, Usługi wydawnicze 
i reporterskie, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Publikowanie artykułów, książek, periodyków, czasopism, ga-
zet, prezentacji multimedialnych, Publikowanie zaświadczeń 
certyfikacyjnych, Wydawanie biuletynów, czasopism, gazet, 
miesięczników, wydawnictw związanych z promocją targów 
i wystaw gospodarczych, Publikacje elektroniczne on-line, 
Wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, Porady zawo-
dowe, Usługi w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowe-
go, Usługi rekreacyjne.
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(210) 536000 (220) 2021 11 02
(731) GARBACIAK ARKADIUSZ, Radomsko;  

SYGNARSKI STANISŁAW, Walendów; AMA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa; WOŹNIAK MARIOLA, Biskupice; 
WOŹNIAK ROBERT, Biskupice; KAMIŃSKA JOANNA, 
Toruń; FOJTAR ZBIGNIEW, Krzeptów; STRUGAREK 
PRZEMYSŁAW AUTO-ELEKTRYK, Janikowo; KOZIOŁ 
LESZEK, Zielonka; DŁUGAJCZYK MAREK, Tychy; 
MARCINIAK MAŁGORZATA, Nowa Sól; CZARNECKI 
RAFAŁ BERAF CARS, Luboń; NOWAK GRZEGORZ,  
Łęg Tarnowski 

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLINA WIKINGÓW luksusowe apartamenty 

w Szklarskiej Porębie

(531) 04.03.03, 06.01.04, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01

(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Usługi rezerwacji pokojów, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, usługi rezerwacji hoteli, usługi rezerwacji zakwa-
terowania na wakacje.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 536062 (220) 2021 11 04
(731) MYECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc-
kiej], Organizowanie i prowadzenie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, Promocje sprzedaży w punkcie 
sprzedaży, na rzecz innych, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, Udzielanie informacji handlowych, Udzielanie porad 
dla konsumentów o produktach, Badania opinii publicznej, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 41 Edu-
kacja, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], 43 Kawiarnie, Kafeterie 
[bufety], Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi 
świadczone przez bary bistro.

(210) 536564 (220) 2021 11 17
(731) PAZUR PIOTR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN HOUSING

(531) 05.03.14, 05.03.13, 07.01.24, 26.04.06, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Analiza 
marketingowa nieruchomości, Aukcje nieruchomości, Sprze-
daż aukcyjna nieruchomości, 36 Usługi w zakresie nierucho-
mości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, 
Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem 
inwestycjami w majątek nieruchomy, Doradztwo dotyczą-
ce inwestowania w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomo-
ści, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Usługi doradztwa 
inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi wyce-
ny nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, Administrowanie nieruchomościami, Administro-
wanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nierucho-
mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo 
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, 
Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieru-
chomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie nie-
ruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny 
nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Na-
bywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nierucho-
mości, Ocena nieruchomości [wycena], Odbieranie długów 
z tytułu wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nieru-
chomości], Organizowanie finansowania zakupu nieruchomo-
ści, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Orga-
nizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizo-
wanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie 
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Oszacowania majątku nierucho-
mego (nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa 
w zakresie nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Po-



14 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2022

bieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieru-
chomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieru-
chomości, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenie 
wyposażenia nieruchomości, Udzielanie gwarancji finan-
sowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, Udzielanie informacji o nieruchomościach, 
dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usłu-
gi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą zie-
mi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budyn-
ków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieru-
chomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości 
za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nierucho-
mości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomo-
ści, Usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomo-
ści, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi do-
radcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące własności 
nieruchomości, Usługi finansowania zakupu nieruchomości, 
Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, Usługi 
finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe doty-
czące własności nieruchomości i budynków, Usługi finanso-
we dotyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi finansowe 
w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie za-
kupu nieruchomości, Usługi inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania nie-
ruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie 
nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, 
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, 
Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usłu-
gi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi 
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi 
finansowe], Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, 
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Usługi wyceny nieruchomości 
w celach fiskalnych, Usługi wykazów nieruchomości związa-
nych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi zarządzania ma-
jątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieru-
chomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharin-
gu, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlo-
wymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z loka-
lami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów bu-
dynków, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, 

Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], 
Wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, Wy-
cena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wycena nierucho-
mości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wyceny finanso-
we nieruchomości dzierżawionych, Wyceny finansowe nie-
ruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, 
Wyceny finansowe nieruchomości, Wyceny nieruchomości 
dla roszczeń ubezpieczeniowych, Wynajem nieruchomości, 
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych [nieruchomości], Zabezpieczanie środków 
finansowych na zakup nieruchomości, Zapewnianie środków 
finansowych na rozwój nieruchomości, Zapewnienie finanso-
wania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami.

(210) 538207 (220) 2021 12 29
(731) BADENA AGNIESZKA AVICAR UBEZPIECZENIA 

I FINANSE, Wejherowo 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Avicar Ubezpieczenia-Finanse

(531) 01.15.05, 01.15.24, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.

(210) 538333 (220) 2021 12 31
(731) LIZAK MARIUSZ ESTIMA, Maszkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEAMX

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Dol-
ne części ubrań [odzież], Fartuchy [odzież], Daszki [odzież], 
Duże luźne kaptury [odzież], Dzianina [odzież], Fulary [arty-
kuły odzieżowe], Kaptury [odzież], Jednoczęściowa odzież 
dla niemowląt i małych dzieci, Maseczki na twarz (odzież), 
nie do celów medycznych lub sanitarnych, Kurtki pikowane 
[odzież], Kurtki [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Komplety 
odzieżowe ze spodenkami, Komplety do biegania [odzież], 
Komplety do joggingu [odzież], Kieszenie do odzieży, Kom-
binezony [odzież], Maski ochronne [modna odzież], Maski 
ochronne [odzież], Nauszniki [odzież], Ocieplacze na ko-
lana [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież, Odzież 
dla chłopców, Odzież ciążowa, Odzież codzienna, Odzież 
damska, Odzież dla małych dzieci, Odzież do spania, Odzież 
dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież ha-
ftowana, Odzież gimnastyczna, Odzież męska, Odzież goto-
wa, Odzież niemowlęca, Odzież puchowa, Odzież robocza, 
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Odzież przeciwdeszczowa, Odzież tkana, Odzież sportowa, 
Odzież treningowa, Odzież wełniana, Odzież wiatroszczel-
na, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia 
dla chłopców, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież 
wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla pań, Okry-
cia wierzchnie [odzież], Opaski na głowę [odzież], Opaski 
na biust [odzież], Rękawiczki [odzież], Rękawiczki jako odzież, 
Pasy przez ramię do odzieży, Spodnie do joggingu [odzież], 
Śpioszki, pajacyki [odzież], Swetry [odzież], Szale boa [odzież], 
Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy [odzież].

(210) 539180 (220) 2022 01 27
(731) WALCZYŃSKA ANNA, Młynarze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA Rodziny Walczyńskich

(531) 29.01.11, 27.05.05
(510), (511) 16 Papier, Karton, Afisze, plakaty, Arkusze ce-
lulozy regenerowanej do owijania, Bibuły, Bielizna stołowa 
papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Chłonne arkusze 
papieru, Etykiety (owijki) na butelki z papieru lub kartonu, 
Etykiety z papieru lub kartonu, Formularze (blankiety, druki), 
Identyfikatory jako artykuły biurowe, Kalendarze, Kartki z ży-
czeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej jako artykuły pa-
piernicze, Karty, Koperty jako artykuły piśmiennicze, Koperty 
na butelki z papieru lub kartonu, Materiały drukowane, Mate-
riały filtracyjne z papieru, Materiały opakowaniowe (amorty-
zujące, do wyściełania) z papieru lub kartonu, Maty stołowe 
z papieru, Notatniki (notesy), Osłony z papieru na doniczki, 
Papier, Papier do pisania, listowy, Papier do zawijania, Papier 
filtracyjny (bibuła), Papier higieniczny, Papier mâché, Papier 
parafinowany, Papier pergaminowy, Papierowe nakrycia sto-
łowe - obrusy, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe 
podstawki pod kufle do piwa, Pudełka z papieru lub kartonu, 
Pudła na kapelusze z tektury, Reprodukcje graficzne, Ręczniki 
do twarzy papierowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki papiero-
we do czyszczenia, Serwetki stołowe papierowe, Szablony 
do dekorowania żywności i napojów, Tablice ogłoszeniowe 
z kartonu lub papieru, Torby do noszenia z papieru, Torby pa-
pierowe, Torebki do pakowania (koperty, woreczki) z papie-
ru, Tuby z tektury, Ulotki, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru 
do pakowania żywności, Wypełnienie z papieru lub kartonu, 
Zawiadomienia jako artykuły papiernicze, Materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania, 29 Konserwowane i suszo-
ne owoce i warzywa, dżemy, konfitury, galaretki, marmolady, 
pasty i przeciery z warzyw i owoców, przekąski na bazie wa-
rzyw i owoców, warzywa i owoce marynowane, warzywa 
i owoce przetworzone, warzywa i owoce w puszkach, sło-
ikach i butelkach, kompoty, tłuszcze jadalne, oleje, gotowa-
ne owoce i warzywa, 30 Kawa, herbata, kakao, nienaturalna 
kawa, mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i sło-
dycze, lody, miód, musztarda, ocet, sosy-przyprawy, przy-
prawy, 32 Kwas chlebowy jako napój bezalkoholowy, Le-
moniada, Napoje bezalkoholowe, Napoje na bazie owoców 
lub warzyw, Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, 
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki, Soki warzywne 
jako napoje, Sorbety jako napoje, Syrop do lemoniady, Sy-
ropy do napojów, Napoje owocowe, Soki owocowe, Syropy 
z płatków kwiatów.

(210) 539181 (220) 2022 01 27
(731) WALCZYŃSKA ANNA, Młynarze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA Anny Walczyńskiej

(531) 29.01.11, 27.05.05
(510), (511) 16 Papier, Karton, Afisze, plakaty, Arkusze celulozy 
regenerowanej do owijania, Bibuły, Bielizna stołowa papie-
rowa, Bieżniki stołowe papierowe, Chłonne arkusze papie-
ru, Etykiety (owijki)na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety 
z papieru lub kartonu, Formularze (blankiety, druki), Identyfi-
katory jako artykuły biurowe, Kalendarze, Kartki z życzeniami, 
Karton, Karton z miazgi drzewnej jako artykuły papiernicze, 
Karty, Koperty jako artykuły piśmiennicze, Koperty na butel-
ki z papieru lub kartonu, Materiały drukowane, Materiały fil-
tracyjne z papieru, Materiały opakowaniowe (amortyzujące, 
do wyściełania) z papieru lub kartonu, Maty stołowe z papieru, 
Notatniki (notesy), Osłony z papieru na doniczki, Papier, Papier 
do pisania, listowy, Papier do zawijania, Papier filtracyjny (bi-
buła), Papier higieniczny, Papier mâché, Papier parafinowany, 
Papier pergaminowy, Papierowe nakrycia stołowe - obrusy, 
Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podstawki pod 
kufle do piwa, Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła na ka-
pelusze z tektury, Reprodukcje graficzne, Ręczniki do twarzy 
papierowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do czysz-
czenia, Serwetki stołowe papierowe, Szablony do dekorowa-
nia żywności i napojów, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub 
papieru, Torby do noszenia z papieru, Torby papierowe, Toreb-
ki do pakowania (koperty, woreczki) z papieru, Tuby z tektu-
ry, Ulotki, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru do pakowania 
żywności, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Zawiadomienia 
jako artykuły papiernicze, Materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, 29 Konserwowane i suszone owoce i warzy-
wa, dżemy, konfitury, galaretki, marmolady, pasty i przeciery 
z warzyw i owoców, przekąski na bazie warzyw i owoców, wa-
rzywa i owoce marynowane, warzywa i owoce przetworzone, 
warzywa i owoce w puszkach, słoikach i butelkach, kompoty, 
tłuszcze jadalne, oleje, gotowane owoce i warzywa, 30 Kawa, 
herbata, kakao, nienaturalna kawa, mąka i produkty zbożowe, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, musztarda, ocet, 
sosy-przyprawy, przyprawy, 32 Kwas chlebowy jako napój 
bezalkoholowy, Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Bezalkoholowe napoje z soków 
owocowych, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki, Soki 
warzywne jako napoje, Sorbety jako napoje, Syrop do lemo-
niady, Syropy do napojów, Napoje owocowe, Soki owocowe, 
Syropy z płatków kwiatów.

(210) 539394 (220) 2022 02 02
(731) MAD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARZONE CAFÉ
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(531) 11.01.09, 11.01.14, 11.01.21, 19.07.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność.

(210) 539759 (220) 2022 02 11
(731) BRANDCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) BRANDCLINIC
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, kosmetyki naturalne, płyny do pielęgnacji twa-
rzy, ciała i włosów, Preparaty do demakijażu, maseczki ko-
smetyczne, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, 5 Zioła, zioła lecz-
nicze, suplementy, suplementy diety, suplementy żywno-
ściowe, suplementy ziołowe, 41 Szkolenia, szkolenia eduka-
cyjne, szkolenia biznesowe, warsztaty edukacyjne, warsztaty 
biznesowe, warsztaty rekreacyjne, 42 Badania kosmetyczne, 
45 Badania medyczne, badania psychologiczne, usługi ko-
smetyczne.

(210) 539978 (220) 2021 01 05
(731) INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), 

Arteixo, ES
(540) (znak słowny)
(540) COMPRESSIVE
(510), (511) 25 Odzież, Odzież dla kierowców samocho-
dowych i kolarzy, Opaski na głowę [odzież], Stroje kąpielo-
we [kostiumy kąpielowe], Paski [odzież], Kombinezony dla 
narciarzy wodnych, Pasy wyszczuplające [gorsety], Czapki, 
Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Bielizna damska, 
Pończochy, Skarpety, Koszulki sportowe, Nauszniki [odzież], 
Podwiązki Do skarpet, Podwiązki do pończoch, Rajstopy, 
Body [odzież], Koszulki, Koszulki z krótkim Rękawem, Halki 
[bielizna], Kamizelki, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], 
Komplety Bieliźniane [bielizna], Spodnie, Pulowery, Swetry, 
Swetry z dżerseju, Mufki [odzież], Getry, Legginsy, Odzież 
gimnastyczna, Bielizna osobista, Majtki.

(210) 540224 (220) 2022 02 22
(731) NOWY SZTYNORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sztynort
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB ZĘZA

(531) 01.15.24, 18.03.02, 24.17.02, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty mu-
zyczne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na kon-
certy muzyczne, 43 Rezerwacja stolików w restauracjach, 
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach.

(210) 540278 (220) 2022 02 23
(731) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)

(540) Newton
(510), (511) 1 Nawozy, 5 Pestycydy, Fungicydy, Herbicydy, 
Insektycydy.

(210) 540279 (220) 2022 02 23
(731) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Norton
(510), (511) 1 Nawozy, 5 Pestycydy, Fungicydy, Herbicydy, 
Insektycydy.

(210) 540331 (220) 2022 02 24
(731) PAJĄK PRZEMYSŁAW, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOBLOG

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 9 Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Reproduk-
cje zapisanych nośników informacji, Nagrania dźwiękowe 
i audiowizualne, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz 
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, Akcesoria komputerowe, 
Programy komputerowe udostępniane on-line via portal, 
Aplikacje komputerowe i internetowe, Oprogramowanie 
komputerowe użytkowe, Komputerowe bazy danych, Dyski 
z nagraniami, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Publikacje 
na nośnikach danych, Moduły ładowalne zawierające publi-
kacje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i nieruchome, 
animację i dźwięk w formie cyfrowej, Publikacje elektronicz-
ne, Programy komputerowe, Publikacje i bazy danych zapisa-
ne na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicz-
nych nośnikach, Płyty i dyski z nagraniami, Nośniki do reje-
stracji dźwięku i obrazu, Elektroniczne bazy danych aktów 
prawnych, Urządzenia i przyrządy do nagrywania i odtwa-
rzania danych, Urządzenia do przetwarzania tekstów, Zareje-
strowane programy i pliki komputerowe, Oprogramowanie, 
Magnetyczne, cyfrowe, optyczne i elektroniczne nośniki da-
nych, 16 Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, 
Afisze, Plakaty, Publikacje drukowane, Artykuły i materiały pi-
śmienne, Papeteria, Torby do pakowania z papieru i tworzyw 
sztucznych, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Broszury, Dekoracyjny papier do pakowania, Papier do kore-
spondencji, Papier firmowy, Papierowe torby na prezenty, 
Publikacje reklamowe, Pudełka kartonowe lub papierowe, 
Publikacje promocyjne, Teczki papierowe, Torby papierowe, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru lub kartonu, Ulotki, Zakładki, Wizytówki, Katalogi, Książ-
ki, Magazyny, Podręczniki, Biuletyny, Nalepki, Naklejki, Druki 
i materiały drukowane, Instrukcje obsługi, Podręczniki użyt-
kownika, Broszury i ulotki na temat komputerów, programów 
komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych, 
przemysłu komputerowego i Internetu, Formularze i arkusze 
z danymi do programów komputerowych i komputerów 
oraz podręczniki dla użytkownika i arkusze z danymi doty-
czące możliwości ich stosowania, Materiały reklamowe dru-
kowane, Materiały reklamowe z papieru i tektury, Dzienniki, 
gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, Cenniki, 
Artykuły biurowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Pa-
pier, karton, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, Roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych i handlowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i po-
szczególnych elementów tych kampanii, Usługi reklamowe, 
Reklamy internetowe, Obróbka tekstów, tworzenie tekstów 
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reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-li-
ne w sieci komputerowej, internetowej i korespondencyjnie, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Badanie opi-
nii, badanie rynku, sondaże opinii, Usługi w zakresie public 
relations, Zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji 
i udostępnianie komputerowych baz danych, Systematyza-
cja i przetwarzanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, Do-
radztwo w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności 
dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia 
skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odnie-
sieniu do poniesionych nakładów na reklamę, Projektowanie, 
tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyj-
no-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamo-
wych takich jak koszulki, kubki, Organizowanie gier, konkur-
sów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze rekla-
mowym z zastosowaniem reklamy internetowej oraz z wy-
korzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
ofert towarów i usług z branży sportowej, motoryzacyjnej, 
prawniczej i informatycznej, pozwalające potencjalnemu 
odbiorcy zapoznać się z ofertą oraz kupować te usługi 
na stronie internetowej, Organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Tworzenie kompu-
terowych baz danych, Usługi promocyjne oraz usługi marke-
tingowe, Usługi w dziedzinie badania mediów, Internetowe 
usługi reklamowe, Reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, Reklama 
w formie stron internetowych lub serwisów internetowych, 
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych i tele-
komunikacyjnych, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakre-
sie reklamy i mediów, Usługi w zakresie komputerowego za-
rządzania plikami, Badania marketingowe, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Usługi wykonywane przez agencje infor-
macyjne takie jak: opracowywanie informacji w zakresie 
wiadomości, zbieranie i przekazywanie tych wiadomości 
i informacji w zakresie działalności gospodarczej, Pozyskiwa-
nie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych i ekonomicznych, Przygotowywanie tekstów reklamo-
wych w celu umieszczania ich na stronach internetowych, 
Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Informacja 
marketingowa, marketing internetowy, Optymalizacja stron 
internetowych, Rozpowszechnianie komputerowych pro-
gramów multimedialnych na nośnikach pamięci, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych i handlowych, Organizowanie i prowadzenie 
kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych 
kampanii, Usługi reklamowe, Reklamy internetowe, Obróbka 
tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Reklamy i roz-
powszechnianie ogłoszeń on-line w sieci komputerowej, in-
ternetowej i korespondencyjnie, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, Badanie opinii, badanie rynku, sondaże 
opinii, Usługi w zakresie public relations, Zarządzanie, sorto-
wanie, kompilacja informacji i udostępnianie komputero-
wych baz danych, Systematyzacja i przetwarzanie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie w kompu-
terowych bazach danych, Doradztwo w zakresie reklamy 
obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy re-
klamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, opty-
malizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych na-
kładów na reklamę, Projektowanie, tworzenie, wydawanie 
i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także 
katalogów oraz gadżetów reklamowych takich jak koszulki, 
kubki, Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez 
rozrywkowych o charakterze reklamowym z zastosowaniem 

reklamy internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicz-
nych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, 
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług 
z branży sportowej, motoryzacyjnej, prawniczej i informa-
tycznej, pozwalające potencjalnemu odbiorcy zapoznać się 
z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej, Or-
ganizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub re-
klamowych, Tworzenie komputerowych baz danych, Usługi 
promocyjne oraz usługi marketingowe, Usługi w dziedzinie 
badania mediów, Internetowe usługi reklamowe, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci tele-
komunikacyjnych, Reklama w formie stron internetowych 
lub serwisów internetowych, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych, Usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów, Usługi 
w zakresie komputerowego zarządzania plikami, Badania 
marketingowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi 
wykonywane przez agencje informacyjne takie jak: opraco-
wywanie informacji w zakresie wiadomości, zbieranie i prze-
kazywanie tych wiadomości i informacji, Pozyskiwanie, gro-
madzenie i rozpowszechnianie informacji gospodarczych 
i ekonomicznych, Przygotowywanie tekstów reklamowych 
w celu umieszczania ich na stronach internetowych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Informacja marke-
tingowa, marketing internetowy, Optymalizacja stron inter-
netowych, Rozpowszechnianie komputerowych progra-
mów multimedialnych na nośnikach pamięci, 38 Emisja fil-
mów za pośrednictwem Internetu, Transmisja materiałów 
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści audio i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, Dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, Zapewnianie wielu użytkownikom 
dostępu do informacji komputerowych w sieciach kompute-
rowych i do baz danych, Usługi dla grup dyskusyjnych on-li-
ne, Dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny, 
a także za pomocą innych środków komunikacji, Usługi stro-
ny internetowej zawierającej treści informacyjne dotyczące 
wydarzeń w kraju i na świecie, Przesyłanie informacji z zasto-
sowaniem urządzeń mobilnych służących do nadawania  
i/lub odbioru Informacji, Usługi poczty elektronicznej, Do-
starczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci 
informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach da-
nych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicz-
nej, baz danych, materiałów-graficznych, serwisu informacyj-
nego o sektorze audiowizualnym, Agencje informacyjne 
w zakresie wiadomości i aktualności, Usługi portalu interne-
towego w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji 
i danych, Udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszenio-
wych i przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, Zbieranie, 
przesyłanie i rozpowszechnianie wiadomości, informacji, ak-
tualności i innych treści tekstowych, graficznych, dźwięko-
wych lub audiowizualnych za pośrednictwem terminali 
komputerowych, sieci internetowej i sieci telekomunikacyj-
nych, w szczególności z zakresu wiadomości bieżących, hob-
by, edukacji, zdrowia, nauki, techniki, kultury, rozrywki i spor-
tu, Prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie 
i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali inter-
netowych, Usługi serwisu internetowego i portalu interneto-
wego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpo-
wszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazo-
wych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, 
techniki, edukacji, hobby, rozrywki, kultury i sportu, Dostar-
czanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową 
w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych 
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektro-
nicznej, Udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, 
Udostępnianie komunikatorów internetowych, Usługi do-
starczania informacji on-line z komputerowych baz danych, 
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Rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych, Usługi informacyjne za pośred-
nictwem Internetu, 41 Dostarczanie informacji edukacyj-
nych, Dostarczanie informacji dotyczących sportów motoro-
wych, Usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, dzia-
łalności sportowej i kulturalnej, Usługi publikowania elektro-
nicznego z wykorzystaniem globalnej sièci komputerowej, 
Opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach poli-
tycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, Usługi 
strony internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Usługi w zakresie organizowania debat 
i dyskusji publicznych, Publikowanie czasopism interneto-
wych, Usługi reporterskie, Wydawanie nagrań dźwiękowych, 
Produkcja i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, Orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Or-
ganizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sporto-
wych, Usługi związane z grami losowymi i zakładami wza-
jemnymi, Organizowanie, sponsorowanie i prowadzenie 
spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów 
i sympozjów na temat danych komputerowych oraz sprzętu 
komputerowego, oprogramowania komputerowego i Inter-
netu oraz prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania, 
rozbudowywania, instalacji, stosowania, konserwacji i na-
praw programów komputerowych, baz danych oraz sprzętu 
do przetwarzania tekstów i sprzętu komputerowego, Dostar-
czanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci kompute-
rowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, fil-
mów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych 
i kulturalnych, Informacja o rozrywce, imprezach rozrywko-
wych, edukacji, imprezach edukacyjnych, rekreacji, wypo-
czynku, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach 
kulturalnych, sportowych i hobby, Organizowanie, obsługa 
i prowadzenie: kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, 
sympozjów, szkoleń, wykładów i warsztatów, Elektroniczne 
usługi wydawnicze, Publikacje elektroniczne on-line, Publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja 
elektroniczna on-line książek, druków, gazet dzienników, ma-
gazynów, czasopism i dodatków do nich, broszur, materia-
łów reklamowych i instruktażowych, Dostarczanie wiado-
mości, danych i informacji z dziedziny sportu, nauki, techniki, 
rozrywki, kultury i zagadnień dotyczących stylu życia, Orga-
nizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier 
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Produkcja 
materiałów audialnych, wizualnych i audiowizualnych, Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, Usługi 
dostępu do usług rozrywkowych on-line, Prowadzenie kur-
sów internetowych, Prowadzenie i udostępnianie serwisów 
internetowych umożliwiających jego użytkownikom dziele-
nie się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwięko-
wymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i roz-
rywkowych, Usługi dotyczące organizowania rozrywki inter-
netowej, Usługi związane z organizowaniem kursów, takich 
jak: edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Na-
uczanie korespondencyjne, Usługi szkoleniowe, Dostarcza-
nie informacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet 
jako usługa on-line, Dostarczanie informacji edukacyjnych 
i kulturalnych, także za pomocą baz danych, Udostępnianie 
filmów za pomocą sieci Internet, Opracowanie i gromadze-
nie informacji w dziedzinach powszechnego zainteresowa-
nia tj, Informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, 
polityki, edukacji, rozrywki, sportu, Usługi w zakresie przeka-
zu wydawnictw prasowych za pomocą sieci internetowych, 
Przekazywanie know-how jako szkolenia, 42 Tworzenie pro-
gramów komputerowych, Aktualizowanie stron interneto-
wych, Hosting portali internetowych, Doradztwo, konsulta-
cje i informacja w zakresie informacji technologicznych, 
Kompilacja informacji związanych z technologią informacyj-

ną, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania 
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Udostępnia-
nie on-line komputerowych baz danych, Usługi komputero-
we, w tym przetwarzanie danych oraz programowanie kom-
puterowe, Usługi w zakresie tworzenia stron internetowych, 
Usługi komputerowe, programistyczne i informatyczne, 
w tym usługi w zakresie instalacji, aktualizacji, rozbudowy, 
konserwacji, powielania, projektowania, wdrażania, tworze-
nia i wypożyczania oprogramowania komputerowego i sys-
temów komputerowych, Projektowanie i programowanie 
aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych, 
Administrowanie serwerami komputerowymi, stronami in-
ternetowymi i portalami internetowymi, Obsługa serwerów 
komputerowych, stron internetowych i portali interneto-
wych, Usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, 
oprogramowania komputerowego oraz systemów kompu-
terowych, Dostarczanie danych i informacji na podstawie 
indeksów informacji, stron internetowych i innych źródeł 
dostępnych w sieciach komputerowych i Internecie, Zabez-
pieczanie systemów teleinformatycznych przed nieupoważ-
nionym dostępem, Udostępnianie oprogramowania kom-
puterowego (w tym interfejsów) w sieci komputerowej, w In-
ternecie i w sieci telekomunikacyjnej w celu tworzenia sper-
sonalizowanych usług elektronicznych, Czasowe udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego za pośrednic-
twem sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomuni-
kacyjnej, Informacja on-line dotycząca komputerów, opro-
gramowania komputerowego, telekomunikacji, informatyki, 
nauki i techniki, Prowadzenie i udostępnianie serwisów inter-
netowych umożliwiających tworzenie społeczności i wymia-
nę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, Dostarczanie 
i udostępnianie aplikacji komputerowych i internetowych, 
w tym umożliwiających lub usprawniających ładowanie, po-
bieranie, transmisję, wysyłanie i wyświetlanie danych elek-
tronicznych i mediów elektronicznych, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych, Zarządzanie techniczne projek-
tami komputerowymi, z wyłączeniem instalacji, utrzymywa-
nia i naprawy, Doradztwo techniczne oraz doradztwo w za-
kresie wyboru sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
Udostępnianie programów komputerowych i plików kom-
puterowych, w szczególności przez Internet oraz inne sieci 
komputerowe, Usługi doradztwa informatycznego, Dostar-
czanie informacji w zakresie nauki także poprzez Internet lub 
inne sieci komputerowe, Projektowanie i kompilacja stron 
internetowych, przygotowywanie tekstów do umieszczania 
w Internecie oraz projektowanie układu stron internetowych, 
nie do celów wykorzystania drogi elektronicznej jak Internet 
lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub bez pomocy 
baz danych, Udostępnianie stron internetowych w celu po-
zyskiwania i dostępu do informacji handlowej oraz danych 
z zakresu zarządzania personalnego, działalności gospodar-
czej, działalności przedsiębiorcy, Udostępnianie stron inter-
netowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji fi-
nansowej i danych w zakresie podatków, rachunkowości, fi-
nansów, ubezpieczeń i spraw bankowych, Usługi wyszuki-
warki internetowej, Elektroniczne przechowywanie danych, 
45 Zarządzanie prawami autorskimi, Udzielanie licencji praw 
własności przemysłowej i praw autorskich, Zarządzanie wła-
snością intelektualną i przemysłową, Usługi polegające 
na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych, 
Kompilacja informacji prawnych, Usługi w zakresie ochrony 
własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelek-
tualnej, Rejestrowanie nazw domen internetowych, Usługi 
doradztwa w zakresie własności intelektualnej, Usługi w za-
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kresie licencjonowania własności intelektualnej, Usługi w za-
kresie licencjonowania programów komputerowych, Usługi 
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Porady prawne, 
Badania prawne, Dostarczanie informacji prawnych, z wyko-
rzystaniem lub bez wykorzystania drogi elektronicznej jak 
Internet lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub bez 
pomocy baz danych, Udostępnianie informacji dotyczących 
usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 540332 (220) 2022 02 24
(731) PAJĄK PRZEMYSŁAW, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bizblog

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.19
(510), (511) 9 Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Reproduk-
cje zapisanych nośników informacji, Nagrania dźwiękowe 
i audiowizualne, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz 
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, Akcesoria komputerowe, 
Programy komputerowe udostępniane on-line via portal, 
Aplikacje komputerowe i internetowe, Oprogramowanie 
komputerowe użytkowe, Komputerowe bazy danych, Dyski 
z nagraniami, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Publikacje 
na nośnikach danych, Moduły ładowalne zawierające publi-
kacje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i nieruchome, 
animację i dźwięk w formie cyfrowej, Publikacje elektronicz-
ne, Programy komputerowe, Publikacje i bazy danych zapisa-
ne na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicz-
nych nośnikach, Płyty i dyski z nagraniami, Nośniki do reje-
stracji dźwięku i obrazu, Elektroniczne bazy danych aktów 
prawnych, Urządzenia i przyrządy do nagrywania i odtwa-
rzania danych, Urządzenia do przetwarzania tekstów, Zareje-
strowane programy i pliki komputerowe, Oprogramowanie, 
Magnetyczne, cyfrowe, optyczne i elektroniczne nośniki da-
nych, 16 Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, 
Afisze, Plakaty, Publikacje drukowane, Artykuły i materiały pi-
śmienne, Papeteria, Torby do pakowania z papieru i tworzyw 
sztucznych, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Broszury, Dekoracyjny papier do pakowania, Papier do kore-
spondencji, Papier firmowy, Papierowe torby na prezenty, 
Publikacje reklamowe, Pudełka kartonowe lub papierowe, 
Publikacje promocyjne, Teczki papierowe, Torby papierowe, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru lub kartonu, Ulotki, Zakładki, Wizytówki, Katalogi, Książ-
ki, Magazyny, Podręczniki, Biuletyny, Nalepki, Naklejki, Druki 
i materiały drukowane, Instrukcje obsługi, Podręczniki użyt-
kownika, Broszury i ulotki na temat komputerów, programów 
komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych, 
przemysłu komputerowego i Internetu, Formularze i arkusze 
z danymi do programów komputerowych i komputerów 
oraz podręczniki dla użytkownika i arkusze z danymi doty-
czące możliwości ich stosowania, Materiały reklamowe dru-
kowane, Materiały reklamowe z papieru i tektury, Dzienniki, 
gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, Cenniki, 
Artykuły biurowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Pa-
pier, karton, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, Roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych i handlowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i po-
szczególnych elementów tych kampanii, Usługi reklamowe, 
Reklamy internetowe, Obróbka tekstów, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie materiałów 

reklamowych, Reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-li-
ne w sieci komputerowej, internetowej i korespondencyjnie, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Badanie opi-
nii, badanie rynku, sondaże opinii, Usługi w zakresie public 
relations, Zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji 
i udostępnianie komputerowych baz danych, Systematyza-
cja i przetwarzanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, Do-
radztwo w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności 
dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia 
skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odnie-
sieniu do poniesionych nakładów na reklamę, Projektowanie, 
tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyj-
no-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamo-
wych takich jak koszulki, kubki, Organizowanie gier, konkur-
sów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze rekla-
mowym z zastosowaniem reklamy internetowej oraz z wy-
korzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
ofert towarów i usług z branży sportowej, motoryzacyjnej, 
prawniczej i informatycznej, pozwalające potencjalnemu 
odbiorcy zapoznać się z ofertą oraz kupować te usługi 
na stronie internetowej, Organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Tworzenie kompu-
terowych baz danych, Usługi promocyjne oraz usługi marke-
tingowe, Usługi w dziedzinie badania mediów, Internetowe 
usługi reklamowe, Reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, Reklama 
w formie stron internetowych lub serwisów internetowych, 
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych i tele-
komunikacyjnych, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakre-
sie reklamy i mediów, Usługi w zakresie komputerowego za-
rządzania plikami, Badania marketingowe, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Usługi wykonywane przez agencje infor-
macyjne takie jak: opracowywanie informacji w zakresie 
wiadomości, zbieranie i przekazywanie tych wiadomości 
i informacji w zakresie działalności gospodarczej, Pozyskiwa-
nie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych i ekonomicznych, Przygotowywanie tekstów reklamo-
wych w celu umieszczania ich na stronach internetowych, 
Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Informacja 
marketingowa, marketing internetowy, Optymalizacja stron 
internetowych, Rozpowszechnianie komputerowych pro-
gramów multimedialnych na nośnikach pamięci, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych i handlowych, Organizowanie i prowadzenie 
kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych 
kampanii, Usługi reklamowe, Reklamy internetowe, Obróbka 
tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Reklamy i roz-
powszechnianie ogłoszeń on-line w sieci komputerowej, in-
ternetowej i korespondencyjnie, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, Badanie opinii, badanie rynku, sondaże 
opinii, Usługi w zakresie public relations, Zarządzanie, sorto-
wanie, kompilacja informacji i udostępnianie komputero-
wych baz danych, Systematyzacja i przetwarzanie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie w kompu-
terowych bazach danych, Doradztwo w zakresie reklamy 
obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy re-
klamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, opty-
malizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych na-
kładów na reklamę, Projektowanie, tworzenie, wydawanie 
i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także 
katalogów oraz gadżetów reklamowych takich jak koszulki, 
kubki, Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez 
rozrywkowych o charakterze reklamowym z zastosowaniem 
reklamy internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicz-
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nych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, 
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług 
z branży sportowej, motoryzacyjnej, prawniczej i informa-
tycznej, pozwalające potencjalnemu odbiorcy zapoznać się 
z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej, Or-
ganizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub re-
klamowych, Tworzenie komputerowych baz danych, Usługi 
promocyjne oraz usługi marketingowe, Usługi w dziedzinie 
badania mediów, Internetowe usługi reklamowe, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci tele-
komunikacyjnych, Reklama w formie stron internetowych 
lub serwisów internetowych, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych, Usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów, Usługi 
w zakresie komputerowego zarządzania plikami, Badania 
marketingowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi 
wykonywane przez agencje informacyjne takie jak: opraco-
wywanie informacji w zakresie wiadomości, zbieranie i prze-
kazywanie tych wiadomości i informacji, Pozyskiwanie, gro-
madzenie i rozpowszechnianie informacji gospodarczych 
i ekonomicznych, Przygotowywanie tekstów reklamowych 
w celu umieszczania ich na stronach internetowych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Informacja marke-
tingowa, marketing internetowy, Optymalizacja stron inter-
netowych, Rozpowszechnianie komputerowych progra-
mów multimedialnych na nośnikach pamięci, 38 Emisja fil-
mów za pośrednictwem Internetu, Transmisja materiałów 
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści audio i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, Dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, Zapewnianie wielu użytkownikom 
dostępu do informacji komputerowych w sieciach kompute-
rowych i do baz danych, Usługi dla grup dyskusyjnych on-li-
ne, Dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny, 
a także za pomocą innych środków komunikacji, Usługi stro-
ny internetowej zawierającej treści informacyjne dotyczące 
wydarzeń w kraju i na świecie, Przesyłanie informacji z zasto-
sowaniem urządzeń mobilnych służących do nadawania  
i/lub odbioru Informacji, Usługi poczty elektronicznej, Do-
starczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci 
informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach da-
nych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicz-
nej, baz danych, materiałów-graficznych, serwisu informacyj-
nego o sektorze audiowizualnym, Agencje informacyjne 
w zakresie wiadomości i aktualności, Usługi portalu interne-
towego w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji 
i danych, Udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszenio-
wych i przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, Zbieranie, 
przesyłanie i rozpowszechnianie wiadomości, informacji, ak-
tualności i innych treści tekstowych, graficznych, dźwięko-
wych lub audiowizualnych za pośrednictwem terminali 
komputerowych, sieci internetowej i sieci telekomunikacyj-
nych, w szczególności z zakresu wiadomości bieżących, hob-
by, edukacji, zdrowia, nauki, techniki, kultury, rozrywki i spor-
tu, Prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie 
i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali inter-
netowych, Usługi serwisu internetowego i portalu interneto-
wego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpo-
wszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazo-
wych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, 
techniki, edukacji, hobby, rozrywki, kultury i sportu, Dostar-
czanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową 
w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych 
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektro-
nicznej, Udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, 
Udostępnianie komunikatorów internetowych, Usługi do-
starczania informacji on-line z komputerowych baz danych, 
Rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednic-

twem sieci informatycznych, Usługi informacyjne za pośred-
nictwem Internetu, 41 Dostarczanie informacji edukacyj-
nych, Dostarczanie informacji dotyczących sportów motoro-
wych, Usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, dzia-
łalności sportowej i kulturalnej, Usługi publikowania elektro-
nicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, 
Opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach poli-
tycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, Usługi 
strony internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Usługi w zakresie organizowania debat 
i dyskusji publicznych, Publikowanie czasopism interneto-
wych, Usługi reporterskie, Wydawanie nagrań dźwiękowych, 
Produkcja i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, Orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Or-
ganizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sporto-
wych, Usługi związane z grami losowymi i zakładami wza-
jemnymi, Organizowanie, sponsorowanie i prowadzenie 
spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów 
i sympozjów na temat danych komputerowych oraz sprzętu 
komputerowego, oprogramowania komputerowego i Inter-
netu oraz prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania, 
rozbudowywania, instalacji, stosowania, konserwacji i na-
praw programów komputerowych, baz danych oraz sprzętu 
do przetwarzania tekstów i sprzętu komputerowego, Dostar-
czanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci kompute-
rowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, fil-
mów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych 
i kulturalnych, Informacja o rozrywce, imprezach rozrywko-
wych, edukacji, imprezach edukacyjnych, rekreacji, wypo-
czynku, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach 
kulturalnych, sportowych i hobby, Organizowanie, obsługa 
i prowadzenie: kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, 
sympozjów, szkoleń, wykładów i warsztatów, Elektroniczne 
usługi wydawnicze, Publikacje elektroniczne on-line, Publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja 
elektroniczna on-line książek, druków, gazet dzienników, ma-
gazynów, czasopism i dodatków do nich, broszur, materia-
łów reklamowych i instruktażowych, Dostarczanie wiado-
mości, danych i informacji z dziedziny sportu, nauki, techniki, 
rozrywki, kultury i zagadnień dotyczących stylu życia, Orga-
nizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier 
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Produkcja 
materiałów audialnych, wizualnych i audiowizualnych, Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, Usługi 
dostępu do usług rozrywkowych on-line, Prowadzenie kur-
sów internetowych, Prowadzenie i udostępnianie serwisów 
internetowych umożliwiających jego użytkownikom dziele-
nie się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwięko-
wymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i roz-
rywkowych, Usługi dotyczące organizowania rozrywki inter-
netowej, Usługi związane z organizowaniem kursów, takich 
jak: edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Na-
uczanie korespondencyjne, Usługi szkoleniowe, Dostarcza-
nie informacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet 
jako usługa on-line, Dostarczanie informacji edukacyjnych 
i kulturalnych, także za pomocą baz danych, Udostępnianie 
filmów za pomocą sieci Internet, Opracowanie i gromadze-
nie informacji w dziedzinach powszechnego zainteresowa-
nia tj, Informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, 
polityki, edukacji, rozrywki, sportu, Usługi w zakresie przeka-
zu wydawnictw prasowych za pomocą sieci internetowych, 
Przekazywanie know-how jako szkolenia, 42 Tworzenie pro-
gramów komputerowych, Aktualizowanie stron interneto-
wych, Hosting portali internetowych, Doradztwo, konsulta-
cje i informacja w zakresie informacji technologicznych, 
Kompilacja informacji związanych z technologią informacyj-
ną, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
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i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania 
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Udostępnia-
nie on-line komputerowych baz danych, Usługi komputero-
we, w tym przetwarzanie danych oraz programowanie kom-
puterowe, Usługi w zakresie tworzenia stron internetowych, 
Usługi komputerowe, programistyczne i informatyczne, 
w tym usługi w zakresie instalacji, aktualizacji, rozbudowy, 
konserwacji, powielania, projektowania, wdrażania, tworze-
nia i wypożyczania oprogramowania komputerowego i sys-
temów komputerowych, Projektowanie i programowanie 
aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych, 
Administrowanie serwerami komputerowymi, stronami in-
ternetowymi i portalami internetowymi, Obsługa serwerów 
komputerowych, stron internetowych i portali interneto-
wych, Usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, 
oprogramowania komputerowego oraz systemów kompu-
terowych, Dostarczanie danych i informacji na podstawie 
indeksów informacji, stron internetowych i innych źródeł 
dostępnych w sieciach komputerowych i Internecie, Zabez-
pieczanie systemów teleinformatycznych przed nieupoważ-
nionym dostępem, Udostępnianie oprogramowania kom-
puterowego (w tym interfejsów) w sieci komputerowej, w In-
ternecie i w sieci telekomunikacyjnej w celu tworzenia sper-
sonalizowanych usług elektronicznych, Czasowe udostęp-
nianie oprogramowania komputerowego za pośrednic-
twem sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomuni-
kacyjnej, Informacja on-line dotycząca komputerów, opro-
gramowania komputerowego, telekomunikacji, informatyki, 
nauki i techniki, Prowadzenie i udostępnianie serwisów inter-
netowych umożliwiających tworzenie społeczności i wymia-
nę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, Dostarczanie 
i udostępnianie aplikacji komputerowych i internetowych, 
w tym umożliwiających lub usprawniających ładowanie, po-
bieranie, transmisję, wysyłanie i wyświetlanie danych elek-
tronicznych i mediów elektronicznych, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych, Zarządzanie techniczne projek-
tami komputerowymi, z wyłączeniem instalacji, utrzymywa-
nia i naprawy, Doradztwo techniczne oraz doradztwo w za-
kresie wyboru sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
Udostępnianie programów komputerowych i plików kom-
puterowych, w szczególności przez Internet oraz inne sieci 
komputerowe, Usługi doradztwa informatycznego, Dostar-
czanie informacji w zakresie nauki także poprzez Internet lub 
inne sieci komputerowe, Projektowanie i kompilacja stron 
internetowych, przygotowywanie tekstów do umieszczania 
w Internecie oraz projektowanie układu stron internetowych, 
nie do celów wykorzystania drogi elektronicznej jak Internet 
lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub bez pomocy 
baz danych, Udostępnianie stron internetowych w celu po-
zyskiwania i dostępu do informacji handlowej oraz danych 
z zakresu zarządzania personalnego, działalności gospodar-
czej, działalności przedsiębiorcy, Udostępnianie stron inter-
netowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji fi-
nansowej i danych w zakresie podatków, rachunkowości, fi-
nansów, ubezpieczeń i spraw bankowych, Usługi wyszuki-
warki internetowej, Elektroniczne przechowywanie danych, 
45 Zarządzanie prawami autorskimi, Udzielanie licencji praw 
własności przemysłowej i praw autorskich, Zarządzanie wła-
snością intelektualną i przemysłową, Usługi polegające 
na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych, 
Kompilacja informacji prawnych, Usługi w zakresie ochrony 
własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelek-
tualnej, Rejestrowanie nazw domen internetowych, Usługi 
doradztwa w zakresie własności intelektualnej, Usługi w za-
kresie licencjonowania własności intelektualnej, Usługi w za-

kresie licencjonowania programów komputerowych, Usługi 
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Porady prawne, 
Badania prawne, Dostarczanie informacji prawnych, z wyko-
rzystaniem lub bez wykorzystania drogi elektronicznej jak 
Internet lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub bez 
pomocy baz danych, Udostępnianie informacji dotyczących 
usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 540584 (220) 2022 03 04
(731) GRUPA PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURS NA HR

(531) 17.05.21, 26.01.03, 26.01.16, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 540617 (220) 2022 03 04
 (310) 018553331 (320) 2021 09 06 (330) EM
(731) HEALTH LABS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) longevity

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki i preparaty do demakijażu, 
Preparaty po opalaniu do celów kosmetycznych, Prepara-
ty odżywiające skórę, Chusteczki nasączone preparatem 
kosmetycznym, Preparaty perfumeryjne, Olejki do celów 
kosmetycznych, Olejki do celów perfumeryjnych, 5 Suple-
menty diety dla ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty 
lecznicze, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Napoje z do-
datkami dietetycznymi uzupełniające dietę, Napoje witami-
nizowane uzupełniające dietę, Suplementy diety poprawia-
jące pamięć i koncentrację, Mieszanki do napojów będące 
suplementami diety.

(210) 540663 (220) 2022 03 07
(731) OPERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Operon Mobilna Szkoła
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Urządzenia i przyrządy do nauczania, Apa-
raty fotograficzne, Nagrania multimedialne, Aparaty kine-
matograficzne, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski kompak-
towe audio-video i CD-ROMY, Dyski magnetyczne, Filmy 
naświetlone, Filmy animowane, Urządzenia do montażu 
filmów kinematograficznych, Filtry fotograficzne, Urządzenia 
do transmisji dźwięku, Ekrany fotograficzne, Interfejsy kom-
puterowe, Kamery video zespolone z magnetofonem, Karty 
magnetyczne kodowane, Kasety video, Kasety video z grami, 
Fotograficzne lampy, Logi, Lupy optyczne, Magnetyczne no-
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śniki danych, Mierniki, Miary, Nośniki do rejestrów dźwięków, 
Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze 
płyt kompaktowych, Nagrane oprogramowanie kompute-
rowe, Płyty fonograficzne, Programy gier kompaktowych, 
Nagrane programy komputerowe, Nagrane programy steru-
jące komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do ste-
rowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, 
Mobilne aplikacje, Mobilne aplikacje edukacyjne i naukowe, 
Edukacyjne aplikacje na tablety, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych do celów edukacyjnych, Opro-
gramowanie multimedialne, Aparatura kadrująca do prze-
zrocza, Przezrocza fotograficzne, Przyrządy matematyczne, 
Przyrządy meteorologiczne, Przysłony fotograficzne, Taśmy 
magnetyczne, Taśmy magnetyczne dla komputerów, Taśmy 
video, Urządzenia projekcyjne, Elektroniczne książki i publi-
kacje, Drukarki komputerowe, Grafiki komputerowe do po-
brań, 16 Afisze, Albumy, Almanachy, Blankiety, Broszury, Cza-
sopisma, Druki, Formularze, Fotografie, Gazety, Kalendarze, 
Katalogi, Taśmy papierowe i karty do zapisów programów, 
Książki, Mapy, Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Periodyki, Pro-
spekty, Publikacje drukowane, Rysunki drukowane, Skoro-
widze, Zakładki do książek, Kartki okolicznościowe, Materiały 
instruktażowe i do nauczania, Reprodukcje dokumentów, 
Emblematy, Etykiety, Obrazy, Koperty firmowe, Kartki kar-
totekowe, Folie z tworzyw sztucznych do pakowania, Folie 
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, Torby 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 41 Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, Publikowanie multimedial-
ne książek, Multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, Usługi w zakresie edukacji, Informacje o edukacji, Pro-
wadzenia nauczania korespondencyjnego, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, 
Publikowanie książek, tekstów i innych niż teksty reklamowe, 
również w Internecie i elektronicznie, Szkolenia edukacyjne, 
Nauczanie, Nauczenia za pośrednictwem Internetu, Orga-
nizacja wystaw kulturalnych, edukacyjnych, Organizowanie 
pokazów, wystaw, ekspozycji tematycznych, Fotografika 
w formie robienia zdjęć i reportaży, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do nauczania, Usługi biblioteki multimedialnej, 
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony 
internetowej.

(210) 540696 (220) 2022 03 07
(731) KORAL-KWIATKOWSKA EWELINA NATKA SKLEP 

EKOLOGICZNY, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) natka SKLEP EKOLOGICZNY

(531) 27.05.01, 05.03.11, 29.01.14
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 
Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do plombo-
wania zębów, woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki 
do zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy, 35 Sprzedaż 
artykułów żywnościowych ekologicznych dla ludzi: świeże 
warzywa i owoce, przetwory warzywne, przetwory owoco-
we (dżemy, galaretki), bakalie, jaja, mleko, nabiał, oleje i tłusz-
cze jadalne, kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, zboża 

i płatki zbóż, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, cukier, 
miód, melasa, lody, sól, musztarda, ocet, mięso, ryby, drób, 
przyprawy, Suplementy diety, Zioła.

(210) 540697 (220) 2022 03 07
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda TAK KULTOWE NASZE POLSKIE 

KIEŁBASA Z CHRZANEM Na Wielkanocny stół! 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego 
pochodzącego z UE.

(531) 05.03.13, 05.09.22, 05.09.21, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.20, 
25.01.01, 27.05.02, 29.01.13

(510), (511) 29 Wędliny i wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna wędlin i wędzonek, Doradztwo w sprawie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Ma-
gazynowanie, składowanie i dystrybucja wędlin i wędzonek.

(210) 540855 (220) 2022 03 12
(731) CHADY ŁUKASZ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEX DEMON

(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.01.05
(510), (511) 8 Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji 
urody dla ludzi i zwierząt, 9 Utrwalone na nośnikach infor-
macje i dane, 10 Gumowe lalki [akcesoria seksualne], Przy-
rządy związane z aktywnością seksualną, Środki pomocnicze 
do stymulacji seksualnej dla dorosłych, Sztuczne penisy [środ-
ki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych], Urzą-
dzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksual-
ną, Urządzenia związane z aktywnością seksualną, Artykuły 
związane z aktywnością seksualną, Akcesoria wspomagające 
współżycie seksualne, Gadżety erotyczne, Kulki dopochwo-
we, będące akcesoriami erotycznymi dla dorosłych, Przyrzą-
dy do powiększania penisa, stanowiące akcesoria erotyczne 
dla dorosłych, Sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla 
dorosłych, Wibratory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, 
Zabawki erotyczne, Sztuczne pochwy, jako akcesoria ero-
tyczne dla dorosłych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Abonowanie dostępu do serwisu telekomuni-
kacyjnych baz danych, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie sprzedażą, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzie-
żowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicz-
nego związane z pobieralnymi publikacjami elektroniczny-
mi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami sek-
sualnymi, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
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i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Pośrednic-
two w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych [Internet], Pozyskiwanie umów [dla osób 
trzecich], Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów 
i usług, na rzecz innych, Produkcja programów typu teleza-
kupy, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając 
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych do-
stawców, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Świad-
czenie usług porównania cen online, Telemarketing, Udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi pośrednic-
twa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży pro-
duktów i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa związane 
z reklamowaniem, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 Rozrywka 
przez telefon w postaci uprzednio nagranych wiadomości 
o zabarwieniu erotycznym, Usługi w zakresie tańca erotycz-
nego, 45 Komputerowe usługi randkowe, Serwis randkowy 
za pośrednictwem wideo, Usługi internetowe w zakresie 
umawiania się na randki, swatania i poznawania osób, Usługi 
randkowe przez Internet, Usługi w zakresie randek świadczo-
ne przez serwis społecznościowy.

(210) 540866 (220) 2022 03 14
(731) RATTANLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rattanland HOME & GARDEN

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami ogrodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z meblami ogrodowymi.

(210) 540898 (220) 2022 03 14
(731) SAVENCIA SA, Viroflay, FR
(540) (znak słowny)
(540) KORTOS
(510), (511) 29 Mleko, sery i produkty nabiałowe, Jadalne 
oleje i tłuszcze, Masło.

(210) 540914 (220) 2022 03 14
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) VIATNER
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, me-
dyczne i lecznicze do stosowania u ludzi, Witaminy i prepa-
raty witaminowe do stosowania u ludzi.

(210) 540919 (220) 2022 03 14
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) INVITAXON
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, me-
dyczne i lecznicze do stosowania u ludzi, Witaminy i prepa-
raty witaminowe do stosowania u ludzi.

(210) 540921 (220) 2022 03 14
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) REXAR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, me-
dyczne i lecznicze do stosowania u ludzi, Witaminy i prepa-
raty witaminowe do stosowania u ludzi.

(210) 540925 (220) 2022 03 14
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) NIGHT-ER
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność 
dla niemowląt: zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przezna-
czeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność i napoje 
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby 
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsu-
łek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 540927 (220) 2022 03 14
(731) WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.03.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie logistyki takie jak zarzą-
dzanie logistyką klienta jako zarządzanie sprzedażą w kana-
łach dystrybucji, Usługi obsługi klienta w zakresie przyjmo-
wania reklamacji i zwrotów, Outsourcing w zakresie usług 
logistycznych, Usługi pośrednictwa handlowego, 36 Usłu-
gi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń w szczególności 
ubezpieczeń towarów oraz przesyłek, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeń, Usługi finansowe oraz pośrednictwo 
w sprawach finansowych, 39 Krajowy i międzynarodowy 
transport drogowy, lotniczy i morski, Logistyka, Spedycja 
morska, lotnicza, drogowa, kolejowa, Usługi w zakresie do-
starczania towarów, dostarczania paczek, przesyłek oraz 
korespondencji, Fracht oraz pośrednictwo frachtowe, Ma-
gazynowanie, Dystrybucja towarów, Konfekcjonowanie, 
Pakowanie towarów, Składowanie, metkowanie do celów 
transportu, Wynajmowanie magazynów, Wypożyczanie 
pojazdów, Rozładunek, Pośrednictwo w transporcie, Usługi 
informacyjne w powyższym zakresie.

(210) 541101 (220) 2022 03 18
(731) 180HEARTBEATS/JVM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLOUDS FEST
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, promocja, marketing, Organizo-
wanie imprez muzycznych, koncertów, festiwali, festynów, 
pikników w celach promocyjnych i/lub reklamowych, 41 Or-
ganizacja wydarzeń muzycznych, koncertów, festiwali, festy-
nów, pikników.

(210) 541170 (220) 2022 03 22
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BONNIER Business Polska

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-
katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Dru-
ki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane 
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emble-
maty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Ga-
zety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty 
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy 
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery 
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periody-
ki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tek-
tury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje druko-
wane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne druko-
wane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rapor-
ty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze 
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze 
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie zawodami w celach reklamowych, Agencja public rela-
tions, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru 
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy 
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-

nie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, 
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afilia-
cyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing tele-
foniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w Internecie, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Projektowanie badań marketin-
gowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprze-
daży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
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preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz 
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie ma-
teriałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandi-
singowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama to-
warów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Re-
klama zewnętrzna, Reklamowe i sponsorowane teksty (Two-
rzenie -), Reklamy online, Reklamy prasowe (Przygotowywa-
nie -), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamo-
wego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnia-
nie danych związanych z reklamą, Rozwój kampanii promo-
cyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja 
działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów 
marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamowych i sponso-
rowanych -), Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamo-
wych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników 
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich 
prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie 
raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczą-
cych marketingu, Udzielanie informacji związanych z rekla-
mą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, Usłu-
gi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi 
marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomo-
cą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośred-
niego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprze-
daży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do ce-
lów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, 

Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i rekla-
mowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania 
tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi 
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe doty-
czące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące ga-
zet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi 
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicz-
nego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, 
promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące 
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług makler-
skich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, 
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi re-
klamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi 
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamo-
we związane z książkami, Usługi reklamowe związane z pra-
cami publicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami 
publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy praso-
wej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w zakresie marketin-
gu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarcze-
go, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakre-
sie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednic-
twem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefo-
nu, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów 
reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzeda-
ży, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie re-
klamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi 
w zakresie reklamy, Usługi w zakresie tożsamości korporacyj-
nej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakre-
sie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie 
zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usłu-
gi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy 
z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi 
związane z publiczną prezentacją produktów, Wprowadza-
nie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie ko-
mercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów 
reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Wyko-
nywanie materiałów reklamowych, Wydawanie ulotek rekla-
mowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie promocją sław-
nych osób, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, 
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Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz 
osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wy-
korzystania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnia-
nie internetowego forum dyskusyjnego, Interaktywne prze-
syłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi 
wideotekstowe, Mobilne usługi medialne w postaci elektro-
nicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pakieto-
wa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych za po-
średnictwem środków elektronicznych, Przekazywanie infor-
macji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie 
[transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych 
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multi-
medialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja infor-
macyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja infor-
macyjna, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem ter-
minali komputerowych, Telematyczna transmisja danych 
i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych, 
Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, 
wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wideo i infor-
macji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Trans-
misja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci mul-
timedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisem-
nych, Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji do ce-
lów biznesowych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji 
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 
Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów tele-
komunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy 
komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody tele-
matyczne, Transmisja informacji do celów domowych, Trans-
misja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja in-
formacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiado-
mości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, 
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomię-
dzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmi-
sja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem 
sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych 
sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i aktualności, 
Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji prasowej 
[komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji pra-
sowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie 
elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci 
telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów telekomunika-
cyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów [cha-
troom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości teksto-
wych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomo-
ści, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i cza-
sopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Konferencje (orga-
nizowanie i obsługa), Usługi w zakresie szkoleń na odległość, 
Usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, 
Usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż 
teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek 
i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line publikacji 
zawartych w tej klasie, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 541178 (220) 2022 03 21
(731) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MEGA!

(531) 26.04.22, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe.

(210) 541196 (220) 2022 03 25
(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFEKTAN ZAPOBIEGANIE I LECZENIE NUDNOŚCI 

ORAZ WYMIOTÓW DLA DOROSŁYCH I DZIECI 
POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA 5 SASZETEK DO 
BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA

(531) 26.01.06, 26.01.03, 19.03.05, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13, 
27.07.21

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 541197 (220) 2022 03 25
(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFEKTAN MAX ZAPOBIEGANIE I LECZENIE 

NUDNOŚCI ORAZ WYMIOTÓW DLA DOROSŁYCH 
I DZIECI POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA 5 SASZETEK DO 
BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA
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(531) 19.03.05, 25.01.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.06, 26.04.18, 
27.05.01, 27.07.21, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 541198 (220) 2022 03 25
(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFEKTAN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 541199 (220) 2022 03 25
(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFEKTAN MAX

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 541224 (220) 2022 03 29
(731) OSADA ŚNIEŻKA OPERATOR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Green Mountain Hotel
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Usługi rezerwacji i hoteli świadczone za pośred-
nictwem Internetu, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, 
Usługi rezerwacji i pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowa-
nia na wakacie, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakre-
sie gotowania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usłu-
gi w zakresie rezerwacji i zakwaterowania w hotelach, Usługi 
w zakresie rezerwacji i pokojów hotelowych, Usługi w zakre-
sie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania w ho-
telach, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na wysta-
wy, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal 
na zebrania, Wypożyczanie fontann czekoladowych, Wypo-
życzanie koców, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, 
Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie obiek-
tów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń 
na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, 
Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia za-
rządu, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi 

wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń 
na posiedzenia, Udostępnianie sal konferencyjnych, Udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego dla gości, Udzielanie infor-
macji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji on-
line dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, 
Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Udzielanie informacji 
w zakresie barów, Usługi barów i restauracji, Usługi barów 
kawowych, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi bu-
fetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi cateringu ze-
wnętrznego, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), 
Usługi doradców w zakresie win, Usługi hoteli i moteli, Usługi 
hotelowe, Usługi kateringowe, Usługi restauracji hotelowych, 
Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego, Rezerwacją zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, Rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w ho-
telach, Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Rzeźbienie 
w jedzeniu, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie 
napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napo-
jów dla gości, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz 
rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, Tymczasowy wynajem pokoi, 
Udostępnianie informacji o usługach tymczasowego za-
kwaterowania, Udostępnianie informacji online dotyczących 
rezerwacji hotelowych, Udostępnianie informacji na temat 
zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie informacji 
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Inter-
netu, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na konferencje wystawy i spo-
tkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego 
w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazie, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na wystawy, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowe zakwatero-
wanie, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Dostarczanie 
obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie]
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Elektro-
niczne usługi informacyjne związane z hotelami, Hotelowe 
usługi kateringowe, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojowi, Kafeterie [bufety], Katering obejmujący żywność 
i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje 
na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, 
Obsługą gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa 
zakwaterowania członków organizacji, Oferowanie zakwa-
terowania tymczasowego jako cześć pakietów pobytowych, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja ca-
teringu na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć we-
selnych [miejsca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], Organizowanie bankietów, Organizowanie i udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie 
posiłków w hotelach, Organizowanie zakwaterowania dla 
turystów, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, 
Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Orga-
nizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Pizzerie, Przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośrednie-
go spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje dla tu-
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rystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje z grillem, Rezerwacja pokoi, 
Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezer-
wacja stolików w restauracjach, Rezerwacja zakwaterowania 
na rzecz podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwa-
cja zakwaterowania tymczasowego.

(210) 541263 (220) 2022 04 04
(731) TOVARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOX

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi: prowadzenie hurtowni i sklepów 
z artykułami, w tym z importu: wałki i bibułki, siatki, szpil-
ki, grzebienie, nożyczki fryzjerskie, maszynki do strzyżenia 
i golenia, suszarki do włosów, fartuchy ochronne, peleryn-
ki, czapki, myjnie, fotele, taborety, wózki, płyny do trwałej, 
pianki, lakiery, farby do włosów, środki do modelowania 
oraz do pielęgnacji włosów, Organizowanie wystaw i po-
kazów wyposażenia salonów fryzjerskich i kosmetycznych, 
Przedstawicielstwo handlowe firm zagranicznych w zakresie 
dystrybucji artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, 41 Usłu-
gi: doradztwo zawodowe uwzględniając porady w zakresie 
edukacji, kształcenia oraz nauczania w tym koresponden-
cyjnego, Komputerowe przygotowanie materiałów szkole-
niowych, Kształcenie praktyczne z pokazem, organizowanie 
konkursów i pokazów strzyżenia i modelowania włosów, 
Organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym, po-
kazów mody oraz rozrywki, Organizowanie, prowadzenie 
i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów, seminariów oraz 
sympozjów, Organizowanie szkoleń odnośnie usług fryzjer-
skich, kosmetycznych oraz salonów piękności, Publikowanie 
tekstów dotyczących działalności gospodarczej oraz inwe-
stycji w dziedzinie kosmetyki, ochrony zdrowia, krajowego 
i międzynarodowego obrotu handlowego, Usługi trenera 
osobistego, Usługi doradztwa, konsultacji oraz informacyjne 
w zakresie wymienionych usług, 44 Usługi: salony fryzjerskie, 
salony piękności, manicure.

(210) 541267 (220) 2022 04 04
(731) BRANDLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # BRAND LIFT

(531) 26.04.03, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Doradztwo w (dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations), Usługi public relations, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowe, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Usługi relacji z mediami, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, Agencje reklamowe, Badania biznesowe, 

Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, 
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Marketing ukierunkowany, Obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, Optymalizacja stron internetowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony, internetowej, Usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, 41 Fotografia, Informacja o edukacji, 
Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji elektronicznej, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Usługi rozrywkowe, Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Badania naukowe, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Opracowywanie projektów technicznych, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, 
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Prze-
chowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i projekto-
wanie indeksów informacji opartych na stronach interne-
towych dla osób trzecich [usługi informatyczne), Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi graficzne.

(210) 541284 (220) 2022 04 05
(731) STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW 

I EKOLOGÓW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEiE

(531) 01.15.03, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia 
przemysłowe.

(210) 541290 (220) 2022 04 05
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gra
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(531) 27.05.01, 26.01.02, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, Reklamy telewi-
zyjne, Reklamy radiowe, Reklamy internetowe, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy 
billboardowe, Multimedialne publikacje reklamowe, Usługi 
edytorskie w dziedzinie reklamy, Transkrypcja formy wiado-
mości i komunikatów, Publikowanie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Badania opinii publicznej, Przeprowadzanie ba-
dań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznej, 
Badania rynku i badania marketingowe, Badania bizneso-
we, Usługi marketingowe, Promocja firm w sieci Internetu, 
Pokazy towarów, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w Internecie, Prezentacja towarów poprzez media w celach 
handlowych, Prezentacja na stronie internetowej sprzę-
tu komputerowego i urządzeń do gier, komputerowych 
programów multimedialnych, gier komputerowych i gier 
telewizyjnych w celu umożliwienia klientom dogodnego 
wyboru i zakupu tych towarów w sklepie internetowym, 
hurtowni i punktach sprzedaży detalicznej, Usługi produk-
cji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, 
Internetu, 38 Agencje informacyjne, Internetowe serwisy 
informacyjne, Łączność poprzez terminale komputerowe, 
Przesyłanie informacji cyfrowych, Dostarczanie informacji 
komunikacyjnych, Przesyłanie informacji tekstowej i obra-
zowej za pomocą komputerów, Transmisja programów te-
lewizyjnych i radiowych, Usługi ogłoszeń elektronicznych, 
Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, Poczta elektronicz-
na, Obsługa telekonferencji, Usługi teletekstowe i audiotek-
stowe, Interaktywne usługi teletekstowe, Usługi wideotek-
stowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci, 41 Usługi edukacyjne, Szkole-
nie i instruktaż organizacja wystaw związanych z kulturą 
lub edukacją, Doradztwo zawodowe w zakresie sprzę-
tu komputerowego i urządzeń do gier, komputerowych 
programów multimedialnych, gier komputerowych i gier 
telewizyjnych, Organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
spektakli rozrywkowych, Produkcja spektakli, Organizowa-
nie loterii, Fotoreportaże, Usługi rozrywkowe w postaci pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektronicz-
na on-line książek i periodyków, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line, nie do pobierania, Obsługa gier 
w systemie on-line, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Informacja o rozrywce, rekreacji i wypoczynku.

(210) 541310 (220) 2022 03 22
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ogniem i Pieprzem

(531) 01.15.05, 11.01.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Burgery, Burgery warzywne, Hamburgery, 
Drób, Drób pieczony, Frytki, Gotowe dania z mięsa, Gotowe 
produkty z warzyw, Kanapki z parówką [hot dog], Kiełbaski 
do hotdogów, Kaszanka, Gotowe posiłki zawierające [głów-
nie] kurczaka, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe posiłki składające się głównie z owoców 
morza, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Goto-
we posiłki na bazie warzyw, Kiełbasy, Frankfurterki, Krokiety, 
Kukurydza, Krążki z cebuli, Mięso i wyroby mięsne, Nadzie-
wane ziemniaki, Paluszki serowe, Pierogi, Przekąski na bazie 
ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw, Szaszłyki, Warzywa 
grillowane, Zapiekanki [żywność], Ziemniaki, przetworzone, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Gotowe posiłki, żywność 
preparowana i przekąski słone, 43 Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, serwowanie jedzenia 
i napojów.

(210) 541364 (220) 2022 03 24
(731) KOMISARCZYK ANNA ZDROWE NAWYKI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADŁOBOOK

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 E-booki, Książki audio, Książki dźwiękowe, 
Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane na pły-
tach, 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne.

(210) 541368 (220) 2022 03 23
(731) American Cigarette Company (Overseas) Limited, 

Boncourt, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Peter Stuyvesant

(531) 01.05.01, 01.05.15, 29.01.14, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.13
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń surowy lub przetworzony, 
Tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, Tytoń do fa-
jek, Wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów me-
dycznych), Cygara, Cygaretki, Zapalniczki do papierosów dla 
palaczy, Zapalniczki do cygar dla palaczy, Zapałki, Artykuły 
dla palaczy, Bibułki papierosowe, Gilzy papierosowe, Filtry 
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papierosowe, Kieszonkowe urządzenia do skręcania papiero-
sów, Ręczne maszynki do umieszczania tytoniu w papiero-
wych gilzach, Papierosy elektroniczne, Płyny do papierosów 
elektronicznych, Wyroby tytoniowe do podgrzewania.

(210) 541380 (220) 2022 03 24
(731) SZYMONA PAWEŁ, Szerokie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO GWARANCJA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.14, 01.15.15
(510), (511) 42 Kontrola i badanie jakości, wydawanie i cofa-
nie certyfikatów zgodności towaru lub usługi albo działalno-
ści z określonymi standardami jakości, nadzór jakości i certyfi-
kacja w branżach: rolniczej, żywnościowej, spożywczej, agro-
turystycznej, chemicznej, w tym w szczególności nawozów 
i środków ochrony roślin, kontrola jakości i certyfikacja w za-
kresie produkcji rolniczej, w tym zwierzęcej i roślinnej, a także 
w zakresie pszczelarstwa, zbioru ze stanu naturalnego, po-
zyskiwania dziko rosnących roślin lub ich części, przetwór-
stwa rolniczego, obrotu produktami rolnymi, usługi kontroli 
jakości, certyfikacji, testowania oraz akredytacji w zakresie 
rolnictwa ekologicznego, a także w zakresie przetwórstwa 
produktów rolnictwa ekologicznego, w tym przetwórstwa 
surowców żywnościowych, pasz, mieszanek paszowych, su-
rowców do pasz oraz własnych surowców żywnościowych 
w gospodarstwie, usługi kontroli jakości, certyfikacji, testo-
wania oraz akredytacji w zakresie wprowadzania do obrotu 
produktów rolnictwa ekologicznego, ich importu oraz eks-
portu, usługi kontroli jakości, certyfikacji, testowania oraz 
akredytacji w zakresie produktów regionalnych, zarządzanie 
serwisami internetowymi, wortalami lub portalami, badania, 
analizy, raporty, sprawozdania techniczne, w tym inżynieryj-
ne i chemiczne, naukowe i badawczo - rozwojowe, doradz-
two w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie 
zapewniania jakości produktów regionalnych, 45 doradztwo 
prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego, a w szczegól-
ności w zakresie znakowania i etykietowania produktów rol-
nictwa ekologicznego, doradztwo w zakresie ochrony praw-
nej związane z produktami regionalnymi, licencjonowanie 
własności intelektualnej, w tym znaków towarowych gwa-
rancyjnych lub innych oznaczeń potwierdzających, że towar 
lub usługa ma określone właściwości, badania prawne.

(210) 541399 (220) 2022 03 24
(731) VIKTORYIA PASHKEVICH, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V & V CAFE

(531) 01.15.11, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni.

(210) 541400 (220) 2022 03 24
(731) FLAS JAKUB, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKE’N BAKE

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 9 Urządzenia i nośniki do przechowywania 
danych, Płyty gramofonowe, Płyty winylowe, Płyty długo-
grające, Płyty nagrywalne laserem, Cyfrowe taśmy audio, 
Kasety taśmowe audio, Płyty kompaktowe audio, Nagrania 
audio i wideo, Taśmy zawierające nagrania audio, Nagrane 
płyty kompaktowe - płyty CD, Pliki muzyczne do pobiera-
nia, Okulary, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty kompak-
towe z muzyką, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycz-
nymi, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary dla rowerzystów, 
Etui na okulary, Futerały na okulary, 25 Odzież, Obuwie, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Ubrania codzienne, 
Koszulki polo, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, 
Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Koszulki dla dzieci, 
Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki z krótkim rę-
kawem, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe z krót-
kimi rękawami, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki 
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Bluzy sporto-
we, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Czapki bejsbolówki, 
Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Kurtki, Kurtki bluzy, 
Długie kurtki, Kurtki wierzchnie, Ocieplane kurtki, Bielizna, 
Gorsety, Body - odzież, Body - bielizna, Spodnie, Spodnie 
sportowe, Krótkie spodnie, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Publiko-
wanie książek, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie 
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publiko-
wanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Infor-
macja o imprezach rozrywkowych, Produkcja rozrywki au-
dio, Realizacja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań 
audiowizualnych, Produkcja nagrań wzorcowych, master 
audio, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, 
audio i rozrywki multimedialnej, Udostępnianie muzyki cy-
frowej z Internetu, Organizacja i przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Koncerty 
muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, Udostępnianie muzyki cyfrowej, 
nie do pobrania na internetowych stronach MP3.

(210) 541445 (220) 2022 03 25
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Witamina D3 2000 suplement diety

(531) 01.03.02, 01.03.13, 01.03.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, witaminy i prepa-
raty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci 
suplementów, preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla 
ludzi, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, kapsułki od-
chudzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje 
stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje 
z dodatkami dietetycznymi, preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, 
tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla dia-
betyków, wszystkie wyżej wymienione towary nie są prze-
znaczone dla zwierząt.

(210) 541447 (220) 2022 03 25
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hepavetcomplex suplement diety

(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, witaminy i prepa-
raty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci 
suplementów, preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla 
ludzi, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, kapsułki od-
chudzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje 
stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje 
z dodatkami dietetycznymi, preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, 
tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla dia-
betyków, wszystkie wyżej wymienione towary nie są prze-
znaczone dla zwierząt.

(210) 541485 (220) 2022 03 28
(731) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlo-
wej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży 
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Usługi 
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej, 
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, prepara-
ty i artykuły higieniczne, środki toaletowe i produkty do hi-
gieny osobistej, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, 
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, 
preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty 
do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosme-
tyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chus-
teczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, Usługi 
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej, 
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, 
preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, produkty lecznicze, dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub wete-
rynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, fungicydy, 
herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspo-
magające leczenie i wzmacniające organizm do celów lecz-
niczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania 
przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu lecze-
nia chorób, Usługi sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprze-
daży detalicznej, sprzedaży detalicznej online lub za pomo-
cą katalogów oraz usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: preparaty ziołowe do celów leczni-
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 
do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów 
leczniczych, preparaty i artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, preparaty i materiały dia-
gnostyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy i sztuczne im-
planty, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania sto-
sowane w chirurgii, sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, odzież, nakrycia głowy 
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, odzież, 
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pa-
cjentów, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, artykuły do karmienia i smoczki, 
aparaty do ochrony słuchu, akcesoria wspomagające współ-
życie seksualne, preparaty i materiały diagnostyczne, opa-
trunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Do-
starczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyj-
nych za pośrednictwem Internetu, Administrowanie sprze-
dażą, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
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i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadze-
nie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Infor-
macje na temat rankingu sprzedaży produktów, Negocjowa-
nie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich 
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowa-
nie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej, Organizowanie prenumeraty publikacji 
dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach 
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla 
osób trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towa-
rów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz 
osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pośrednic-
two w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń 
kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Reklamo-
wanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom do-
godne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich 
produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsu-
menckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie 
informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsump-
cyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usłu-
gi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wy-
boru nabywanych towarów, Usługi pośrednictwa związane 
z reklamowaniem, Usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do-
konywanych za pomocą Internetu, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ra-
mach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, Zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy online, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Organizacja, prowadzenie i nadzoro-
wanie programów lojalnościowych dla klientów i progra-
mów motywacyjnych, Dostarczanie informacji gospodar-
czych i handlowych online, Udzielanie informacji z zakresu 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia ad-
ministracyjnego i przetwarzania danych, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektro-
nicznego, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządza-
nie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trze-
cich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public re-
lations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usłu-
gi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Prowadzenie 
aptek, Prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, Informacja 
o powyższych usługach, 36 Crowdfunding, Inwestowanie 
funduszy na cele charytatywne, Oferowanie dotacji na pro-
jekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska 

i zdrowia, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charyta-
tywnych, Organizowanie działań mających na celu zbieranie 
funduszy na cele biznesowe, Organizowanie działań mają-
cych na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Orga-
nizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie zbierania funduszy, 
Organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz osób trze-
cich, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, Pozy-
skiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Przy-
dzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatyw-
nych, Sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i patronat 
finansowy, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami 
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mia-
nowicie usługi finansowe, Usługi filantropijne w zakresie dat-
ków pieniężnych, Usługi funduszu dobroczynnego, Zbiera-
nie funduszy, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubez-
pieczeniowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie finansów, Przelewy i transakcje finan-
sowe oraz usługi płatnicze, Usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, Usługi finansowania, Administracja 
finansowa przedpłaconych programów opieki medycznej, 
Administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubez-
pieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Doradztwo do-
tyczące pożyczek, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi 
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Organizacja pożyczek, 
Udostępnianie pożyczek i kredytów, Przygotowywanie 
umów pożyczkowych, Pożyczki, finansowanie, Udzielanie 
pożyczek, Usługi kredytowe, 42 Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi naukowe 
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie 
sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja serwera-
mi pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktuali-
zowanie stron internetowych dla osób trzecich, Planowanie, 
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz 
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów 
komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadza-
nia, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przecho-
wywania danych, Projektowanie komputerów i oprogramo-
wania komputerowego do analiz i sprawozdawczości han-
dlowej, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron in-
ternetowych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagno-
zowania problemów z elektroniką użytkową, Tworzenie 
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, 
Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, 
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowy-
wania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, 
Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migracji da-
nych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usłu-
gi w zakresie projektowania i programowania komputerów, 
Usługi w zakresie sieci komputerowej, Zarządzanie projekta-
mi informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwa-
rzania danych (EDP), Zarządzanie projektami w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Zdalne administrowanie serwerem, 
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Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego 
(blockchain), Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
netowego, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci 
komputerowych, Monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek, 
Opracowywanie systemów komputerowych, Doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo związane z tworzeniem 
stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie informa-
cji o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, Usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, Usługi w dziedzinie nauk przyrod-
niczych, Wynajem sprzętu naukowego i technologicznego, 
Badania laboratoryjne, Badania i analizy naukowe, Badania 
genetyczne, Badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, 
Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, Badania 
naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe i prze-
mysłowe, Badania naukowe wspomagane komputerowo, 
Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji 
włosów, Badania przemysłowe wspomagane komputerowo, 
Badania techniczne, Badania w dziedzinie żywności, Badania 
w dziedzinie mediów społecznościowych, Badania w dzie-
dzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania w dziedzi-
nie kosmetyki, Badania w zakresie nowych produktów, Do-
radztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradz-
two techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących 
artykułów spożywczych i suplementów diety, Doradztwo 
techniczne związane z programowaniem komputerów, Do-
radztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakre-
sie badań przemysłowych, Konsultacje techniczne z zakresu 
rozwoju produktu, Laboratoria optyczne, Laboratoryjne 
usługi analityczne, Konsultacje na temat higieny żywności, 
Ekspertyzy w zakresie technologii, Dostarczanie informacji 
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej onli-
ne z możliwością wyszukiwania, Opracowywanie produktów 
konsumenckich, Opracowywanie procesów przemysłowych, 
Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, 
Opracowywanie metod testowych, Prace badawcze nad 
produktami, Planowanie projektów technicznych, Opraco-
wywanie sond pomiarowych do zastosowań biotechnolo-
gicznych, Projektowanie i opracowywanie technologii me-
dycznej, Projektowanie i opracowywanie produktów konsu-
menckich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami, Świadczenie usług badawczych, Sporządzanie ra-
portów dotyczących badań naukowych, Sporządzanie ra-
portów dotyczących badań technicznych, 44 Usługi me-
dyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi apteczne, Usługi przygoto-
wania i wydawania lekarstw, Usługi informacyjne dla sektora 
farmaceutycznego i medycznego, Usługi informacyjne prze-
znaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, 
Usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, 
Usługi opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie farma-
kologii, Usługi doradcze dotyczące produktów farmaceu-
tycznych, Usługi doradcze dotyczące farmacji, Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielę-
gnacji zwierząt, Doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Udzielanie 
informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie styli-
zacji włosów, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
świadczone online lub osobiście, Udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami salonów piękności, Zdrowotne usługi od-
nowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopo-
czucia ciała i ducha, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, Informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 541487 (220) 2022 03 28
(731) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gemini Polska

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlo-
wej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży 
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Usługi 
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej, 
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, prepara-
ty i artykuły higieniczne, środki toaletowe i produkty do hi-
gieny osobistej, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, 
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, 
preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty 
do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosme-
tyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chus-
teczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, Usługi 
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej, 
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, 
preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, produkty lecznicze, dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub wete-
rynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, fungicydy, 
herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspo-
magające leczenie i wzmacniające organizm do celów lecz-
niczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania 
przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu lecze-
nia chorób, Usługi sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprze-
daży detalicznej, sprzedaży detalicznej online lub za pomo-
cą katalogów oraz usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: preparaty ziołowe do celów leczni-
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 
do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów 
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leczniczych, preparaty i artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, preparaty i materiały dia-
gnostyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy i sztuczne im-
planty, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania sto-
sowane w chirurgii, sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, odzież, nakrycia głowy 
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, odzież, 
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pa-
cjentów, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, artykuły do karmienia i smoczki, 
aparaty do ochrony słuchu, akcesoria wspomagające współ-
życie seksualne, preparaty i materiały diagnostyczne, opa-
trunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Do-
starczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyj-
nych za pośrednictwem Internetu, Administrowanie sprze-
dażą, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadze-
nie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Infor-
macje na temat rankingu sprzedaży produktów, Negocjowa-
nie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich 
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowa-
nie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej, Organizowanie prenumeraty publikacji 
dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach 
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla 
osób trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towa-
rów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz 
osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pośrednic-
two w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń 
kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Reklamo-
wanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom do-
godne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich 
produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsu-
menckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie 
informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsump-
cyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usłu-
gi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wy-
boru nabywanych towarów, Usługi pośrednictwa związane 
z reklamowaniem, Usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do-
konywanych za pomocą Internetu, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ra-
mach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, Zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy online, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Organizacja, prowadzenie i nadzoro-
wanie programów lojalnościowych dla klientów i progra-
mów motywacyjnych, Dostarczanie informacji gospodar-
czych i handlowych online, Udzielanie informacji z zakresu 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia ad-
ministracyjnego i przetwarzania danych, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 

przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektro-
nicznego, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządza-
nie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trze-
cich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public re-
lations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usłu-
gi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Prowadzenie 
aptek, Prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, Informacja 
o powyższych usługach, 36 Crowdfunding, Inwestowanie 
funduszy na cele charytatywne, Oferowanie dotacji na pro-
jekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska 
i zdrowia, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charyta-
tywnych, Organizowanie działań mających na celu zbieranie 
funduszy na cele biznesowe, Organizowanie działań mają-
cych na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Orga-
nizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie zbierania funduszy, 
Organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz osób trze-
cich, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, Pozy-
skiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Przy-
dzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatyw-
nych, Sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i patronat 
finansowy, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami 
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mia-
nowicie usługi finansowe, Usługi filantropijne w zakresie dat-
ków pieniężnych, Usługi funduszu dobroczynnego, Zbiera-
nie funduszy, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubez-
pieczeniowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie finansów, Przelewy i transakcje finan-
sowe oraz usługi płatnicze, Usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, Usługi finansowania, Administracja 
finansowa przedpłaconych programów opieki medycznej, 
Administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubez-
pieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Doradztwo do-
tyczące pożyczek, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi 
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Organizacja pożyczek, 
Udostępnianie pożyczek i kredytów, Przygotowywanie 
umów pożyczkowych, Pożyczki, finansowanie, Udzielanie 
pożyczek, Usługi kredytowe, 42 Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi naukowe 
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie 
sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja serwera-
mi pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktuali-
zowanie stron internetowych dla osób trzecich, Planowanie, 
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz 
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów 
komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, 
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Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadza-
nia, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przecho-
wywania danych, Projektowanie komputerów i oprogramo-
wania komputerowego do analiz i sprawozdawczości han-
dlowej, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron in-
ternetowych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagno-
zowania problemów z elektroniką użytkową, Tworzenie 
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, 
Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, 
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowy-
wania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, 
Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migracji da-
nych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usłu-
gi w zakresie projektowania i programowania komputerów, 
Usługi w zakresie sieci komputerowej, Zarządzanie projekta-
mi informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwa-
rzania danych (EDP), Zarządzanie projektami w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Zdalne administrowanie serwerem, 
Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego 
(blockchain), Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
netowego, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci 
komputerowych, Monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek, 
Opracowywanie systemów komputerowych, Doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo związane z tworzeniem 
stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie informa-
cji o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, Usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, Usługi w dziedzinie nauk przyrod-
niczych, Wynajem sprzętu naukowego i technologicznego, 
Badania laboratoryjne, Badania i analizy naukowe, Badania 
genetyczne, Badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, 
Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, Badania 
naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe i prze-
mysłowe, Badania naukowe wspomagane komputerowo, 
Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji 
włosów, Badania przemysłowe wspomagane komputerowo, 
Badania techniczne, Badania w dziedzinie żywności, Badania 
w dziedzinie mediów społecznościowych, Badania w dzie-
dzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania w dziedzi-
nie kosmetyki, Badania w zakresie nowych produktów, Do-
radztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradz-
two techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących 
artykułów spożywczych i suplementów diety, Doradztwo 
techniczne związane z programowaniem komputerów, Do-
radztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakre-
sie badań przemysłowych, Konsultacje techniczne z zakresu 
rozwoju produktu, Laboratoria optyczne, Laboratoryjne 
usługi analityczne, Konsultacje na temat higieny żywności, 
Ekspertyzy w zakresie technologii, Dostarczanie informacji 
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej onli-
ne z możliwością wyszukiwania, Opracowywanie produktów 
konsumenckich, Opracowywanie procesów przemysłowych, 
Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, 
Opracowywanie metod testowych, Prace badawcze nad 
produktami, Planowanie projektów technicznych, Opraco-
wywanie sond pomiarowych do zastosowań biotechnolo-
gicznych, Projektowanie i opracowywanie technologii me-
dycznej, Projektowanie i opracowywanie produktów konsu-
menckich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami, Świadczenie usług badawczych, Sporządzanie ra-
portów dotyczących badań naukowych, Sporządzanie ra-
portów dotyczących badań technicznych, 44 Usługi me-
dyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi apteczne, Usługi przygoto-

wania i wydawania lekarstw, Usługi informacyjne dla sektora 
farmaceutycznego i medycznego, Usługi informacyjne prze-
znaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, 
Usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, 
Usługi opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie farma-
kologii, Usługi doradcze dotyczące produktów farmaceu-
tycznych, Usługi doradcze dotyczące farmacji, Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielę-
gnacji zwierząt, Doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Udzielanie 
informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie styli-
zacji włosów, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
świadczone online lub osobiście, Udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami salonów piękności, Zdrowotne usługi od-
nowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopo-
czucia ciała i ducha, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, Informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 541492 (220) 2022 03 28
(731) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gemini.pl

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlo-
wej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży 
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Usługi 
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej, 
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, prepara-
ty i artykuły higieniczne, środki toaletowe i produkty do hi-
gieny osobistej, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, 
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, 
preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty 
do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosme-
tyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chus-
teczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, Usługi 
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej, 
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, 
preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, produkty lecznicze, dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub wete-
rynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, fungicydy, 
herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspo-
magające leczenie i wzmacniające organizm do celów lecz-
niczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania 
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przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu lecze-
nia chorób, Usługi sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprze-
daży detalicznej, sprzedaży detalicznej online lub za pomo-
cą katalogów oraz usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: preparaty ziołowe do celów leczni-
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 
do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów 
leczniczych, preparaty i artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, preparaty i materiały dia-
gnostyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy i sztuczne im-
planty, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania sto-
sowane w chirurgii, sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, odzież, nakrycia głowy 
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, odzież, 
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pa-
cjentów, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, artykuły do karmienia i smoczki, 
aparaty do ochrony słuchu, akcesoria wspomagające współ-
życie seksualne, preparaty i materiały diagnostyczne, opa-
trunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Do-
starczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyj-
nych za pośrednictwem Internetu, Administrowanie sprze-
dażą, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadze-
nie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Infor-
macje na temat rankingu sprzedaży produktów, Negocjowa-
nie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich 
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowa-
nie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej, Organizowanie prenumeraty publikacji 
dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach 
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla 
osób trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towa-
rów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz 
osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pośrednic-
two w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń 
kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Reklamo-
wanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom do-
godne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich 
produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsu-
menckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie 
informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsump-
cyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usłu-
gi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wy-
boru nabywanych towarów, Usługi pośrednictwa związane 
z reklamowaniem, Usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do-
konywanych za pomocą Internetu, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ra-
mach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 

na rzecz osób trzecich, Zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy online, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Organizacja, prowadzenie i nadzoro-
wanie programów lojalnościowych dla klientów i progra-
mów motywacyjnych, Dostarczanie informacji gospodar-
czych i handlowych online, Udzielanie informacji z zakresu 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia ad-
ministracyjnego i przetwarzania danych, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektro-
nicznego, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządza-
nie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trze-
cich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public re-
lations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usłu-
gi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Prowadzenie 
aptek, Prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, Informacja 
o powyższych usługach, 36 Crowdfunding, Inwestowanie 
funduszy na cele charytatywne, Oferowanie dotacji na pro-
jekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska 
i zdrowia, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charyta-
tywnych, Organizowanie działań mających na celu zbieranie 
funduszy na cele biznesowe, Organizowanie działań mają-
cych na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Orga-
nizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie zbierania funduszy, 
Organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz osób trze-
cich, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, Pozy-
skiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Przy-
dzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatyw-
nych, Sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i patronat 
finansowy, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami 
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mia-
nowicie usługi finansowe, Usługi filantropijne w zakresie dat-
ków pieniężnych, Usługi funduszu dobroczynnego, Zbiera-
nie funduszy, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubez-
pieczeniowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie finansów, Przelewy i transakcje finan-
sowe oraz usługi płatnicze, Usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, Usługi finansowania, Administracja 
finansowa przedpłaconych programów opieki medycznej, 
Administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubez-
pieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Doradztwo do-
tyczące pożyczek, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi 
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Organizacja pożyczek, 
Udostępnianie pożyczek i kredytów, Przygotowywanie 
umów pożyczkowych, Pożyczki, finansowanie, Udzielanie 
pożyczek, Usługi kredytowe, 42 Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi naukowe 
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie 
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sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja serwera-
mi pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktuali-
zowanie stron internetowych dla osób trzecich, Planowanie, 
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz 
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów 
komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadza-
nia, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przecho-
wywania danych, Projektowanie komputerów i oprogramo-
wania komputerowego do analiz i sprawozdawczości han-
dlowej, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron in-
ternetowych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagno-
zowania problemów z elektroniką użytkową, Tworzenie 
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, 
Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, 
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowy-
wania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, 
Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migracji da-
nych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usłu-
gi w zakresie projektowania i programowania komputerów, 
Usługi w zakresie sieci komputerowej, Zarządzanie projekta-
mi informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwa-
rzania danych (EDP), Zarządzanie projektami w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Zdalne administrowanie serwerem, 
Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego 
(blockchain), Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
netowego, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci 
komputerowych, Monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek, 
Opracowywanie systemów komputerowych, Doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo związane z tworzeniem 
stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie informa-
cji o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, Usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, Usługi w dziedzinie nauk przyrod-
niczych, Wynajem sprzętu naukowego i technologicznego, 
Badania laboratoryjne, Badania i analizy naukowe, Badania 
genetyczne, Badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, 
Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, Badania 
naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe i prze-
mysłowe, Badania naukowe wspomagane komputerowo, 
Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji 
włosów, Badania przemysłowe wspomagane komputerowo, 
Badania techniczne, Badania w dziedzinie żywności, Badania 
w dziedzinie mediów społecznościowych, Badania w dzie-
dzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania w dziedzi-
nie kosmetyki, Badania w zakresie nowych produktów, Do-
radztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradz-
two techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących 
artykułów spożywczych i suplementów diety, Doradztwo 
techniczne związane z programowaniem komputerów, Do-
radztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakre-
sie badań przemysłowych, Konsultacje techniczne z zakresu 
rozwoju produktu, Laboratoria optyczne, Laboratoryjne 
usługi analityczne, Konsultacje na temat higieny żywności, 
Ekspertyzy w zakresie technologii, Dostarczanie informacji 
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej onli-
ne z możliwością wyszukiwania, Opracowywanie produktów 
konsumenckich, Opracowywanie procesów przemysłowych, 
Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, 
Opracowywanie metod testowych, Prace badawcze nad 
produktami, Planowanie projektów technicznych, Opraco-

wywanie sond pomiarowych do zastosowań biotechnolo-
gicznych, Projektowanie i opracowywanie technologii me-
dycznej, Projektowanie i opracowywanie produktów konsu-
menckich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami, Świadczenie usług badawczych, Sporządzanie ra-
portów dotyczących badań naukowych, Sporządzanie ra-
portów dotyczących badań technicznych, 44 Usługi me-
dyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi apteczne, Usługi przygoto-
wania i wydawania lekarstw, Usługi informacyjne dla sektora 
farmaceutycznego i medycznego, Usługi informacyjne prze-
znaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, 
Usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, 
Usługi opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie farma-
kologii, Usługi doradcze dotyczące produktów farmaceu-
tycznych, Usługi doradcze dotyczące farmacji, Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielę-
gnacji zwierząt, Doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Udzielanie 
informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie styli-
zacji włosów, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
świadczone online lub osobiście, Udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami salonów piękności, Zdrowotne usługi od-
nowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopo-
czucia ciała i ducha, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, Informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 541538 (220) 2022 03 30
(731) THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXÖ

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 Kartridże napełnione tonerem, Kartridże napeł-
nione tonerem do komputerowych urządzeń drukujących, 
Kartridże z tonerem do użytku z komputerami, Kartridże z to-
nerem, napełnione, do drukarek atramentowych, Kartridże 
z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, Suchy toner 
do sprzętu faksującego, Toner do drukowania offsetowego, 
Toner do kopiarek, Toner w kartridżach, Toner w kartridżach 
do komputerowych urządzeń drukujących, Tonery, Tonery 
do drukarek i fotokopiarek, Tonery do fotokopiarek, Tonery 
drukarskie, Tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, Wkłady 
z tonerem, napełnione, do urządzeń telefaksowych, Tonery 
w postaci barwników, Wkłady z tonerem [pełne] do fotoko-
piarek fotograficznych, Wkłady z tonerem [pełne] do dru-
karek laserowych, Wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń 
fotokopiujących, Wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek 
termicznych, Wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek 
elektrostatycznych, Wkłady z tonerem, pełne, do drukarek 
i fotokopiarek, Wkłady z tonerem [pełne] do obsługiwanych 
elektronicznie urządzeń drukujących, 9 Kartridże bez tonera 
[puste] do drukarek laserowych, Kartridże na toner, nienapeł-
nione, do fotokopiarek, Kartridże na toner, nienapełnione, 
do drukarek, Wkłady z tonerem, nienapełnione, do urządzeń 
telefaksowych, Fotokopiarki, Bezprzewodowe przenośne 
drukarki do stosowania z laptopami i urządzeniami mobilny-
mi, Cyfrowe drukarki kolorowe, Drukarki, Drukarki atramento-
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we, Drukarki komputerowe, Drukarki wielofunkcyjne [MFP], 
Chipy elektroniczne, Chipy [układy scalone], 16 Przenośne 
drukarki etykiet [sprzęt biurowy], Atrament, Nasączone tu-
szem (Taśmy -), Taśmy nasączone tuszem do drukarek kom-
puterowych, Tusz (atrament), Papier do drukarek laserowych, 
Papier kserograficzny, Papier do drukarek i fotokopiarek.

(210) 541564 (220) 2022 03 30
(731) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETAIL TRENDS

(531) 26.01.03, 26.01.16, 18.01.19, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Eko-
nomiczne prognozy, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie reklam, Sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności go-
spodarczej, Organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usłu-
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi mar-
ketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public 
relations, Usługi umawiania spotkań - prace biurowe, Wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk 
handlowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
41 Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 

warsztatów - szkoleń, Organizowanie konkursów - edukacja 
lub rozrywka, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Usługi reporterskie.

(210) 541614 (220) 2022 04 01
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Pueria Czysty magnez
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do pielęgnacji 
włosów, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Per-
fumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Prepa-
raty do depilacji, Olejki eteryczne, Detergenty do użytku sa-
nitarnego inne niż do celów medycznych, 5 Produkty farma-
ceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Mineralne dodatki 
do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Prepa-
raty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Żywność 
dietetyczna do celów medycznych, Substancje dietetyczne 
przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, Produkty biologiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, 
Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty 
biotechnologiczne do użytku medycznego, Preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzi-
kowe, Środki i materiały dentystyczne, Płyny farmaceutyczne, 
Żywność dla niemowląt, Materiały opatrunkowe, Środki sani-
tarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty 
weterynaryjne, Produkty chemiczne do celów medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki 
lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła, napary 
lecznicze, Leki wzmacniające, Produkty kosmetyczne o dzia-
łaniu leczniczym, Materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, 
Implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, Aero-
zole chłodzące do celów medycznych, Preparaty bakteryjne 
do celów medycznych, Balsamy do użytku medycznego, Bio-
logiczne kultury tkankowe do celów medycznych, Chustecz-
ki do celów medycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy do celów 
medycznych, Gąbka do ran, Kompresy, Plastry samoprzy-
lepne, Plastry do celów medycznych, Plastry terapeutyczne, 
Kremy lecznicze do ochrony skóry, Preparaty dentystyczne, 
10 Rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, Aparatura 
do analizy do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aplika-
tory bandaży, Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów 
antyseptycznych, Aplikatory do preparatów farmaceutycz-
nych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Implan-
ty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, 
Bransolety do celów medycznych, Ręczne spraye do celów 
medycznych, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Inha-
latory, Inhalatory tlenowe do celów medycznych, Bandaże 
elastyczne, Bandaże gipsowe, Butelki dla niemowląt, Smocz-
ki do butelek dla niemowląt, Gorsety do celów leczniczych, 
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły co celów medycznych, 
Inkubatory dla noworodków, Inkubatory medyczne, Irygato-
ry do celów medycznych, Irygatory do wstrzykiwań, Butel-
ki do karmienia dzieci i niemowląt, Kompresory stosowane 
w chirurgii, Lekarskie przyborniki, Łyżki do leków, Pojemniki 
do aplikowania leków, Nici chirurgiczne, Opaski gipsowe, 
Opaski podtrzymujące, Opaski usztywniające stawy, Opa-
ski, bandaże przepuklinowe, Poduszki do celów leczniczych, 
Przyborniki na instrumenty chirurgiczne, Przyborniki dla 
chirurgów i lekarzy innych specjalności, Rozpylacze do ce-
lów leczniczych, Smoczki, Smoczki do butelek do karmienia, 
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Smoczki dziecięce, Strzykawki do celów medycznych, Strzy-
kawki do cewki moczowej, Strzykawki do użytku medycz-
nego, Strzykawki do zastrzyków, Strzykawki domaciczne, 
Strzykawki dopochwowe, Strzykawki podskórne, Szczoteczki 
do czyszczenia języka, Szczoteczki do czyszczenia wgłębień 
ciała, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termoelek-
tryczne kompresy stosowane w chirurgii, Termometry do ce-
lów medycznych, Zamknięcia do butelek do karmienia, Igły 
do zszywania, Materiały do zszywania, Okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 541615 (220) 2022 04 01
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Pueria Czysty wapń
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do pielęgnacji 
włosów, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Per-
fumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Prepa-
raty do depilacji, Olejki eteryczne, Detergenty do użytku sa-
nitarnego inne niż do celów medycznych, 5 Produkty farma-
ceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Mineralne dodatki 
do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Prepa-
raty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Żywność 
dietetyczna do celów medycznych, Substancje dietetyczne 
przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, Produkty biologiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, 
Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty 
biotechnologiczne do użytku medycznego, Preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzi-
kowe, Środki i materiały dentystyczne, Płyny farmaceutyczne, 
Żywność dla niemowląt, Materiały opatrunkowe, Środki sani-
tarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty 
weterynaryjne, Produkty chemiczne do celów medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki 
lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła, napary 
lecznicze, Leki wzmacniające, Produkty kosmetyczne o dzia-
łaniu leczniczym, Materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, 
Implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, Aero-
zole chłodzące do celów medycznych, Preparaty bakteryjne 
do celów medycznych, Balsamy do użytku medycznego, Bio-
logiczne kultury tkankowe do celów medycznych, Chustecz-
ki do celów medycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy do celów 
medycznych, Gąbka do ran, Kompresy, Plastry samoprzy-
lepne, Plastry do celów medycznych, Plastry terapeutyczne, 
Kremy lecznicze do ochrony skóry, Preparaty dentystyczne, 
10 Rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, Aparatura 
do analizy do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aplika-
tory bandaży, Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów 
antyseptycznych, Aplikatory do preparatów farmaceutycz-
nych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Implan-
ty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, 
Bransolety do celów medycznych, Ręczne spraye do celów 
medycznych, Spraye, aerozole do celów medycznych, Inha-
latory, Inhalatory tlenowe do celów medycznych, Bandaże 
elastyczne, Bandaże gipsowe, Butelki dla niemowląt, Smocz-
ki do butelek dla niemowląt, Gorsety do celów leczniczych, 
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły co celów medycznych, 
Inkubatory dla noworodków, Inkubatory medyczne, Irygato-
ry do celów medycznych, Irygatory do wstrzykiwań, Butel-
ki do karmienia dzieci i niemowląt, Kompresory stosowane 

w chirurgii, Lekarskie przyborniki, Łyżki do leków, Pojemniki 
do aplikowania leków, Nici chirurgiczne, Opaski gipsowe, 
Opaski podtrzymujące, Opaski usztywniające stawy, Opa-
ski, bandaże przepuklinowe, Poduszki do celów leczniczych, 
Przyborniki na instrumenty chirurgiczne, Przyborniki dla 
chirurgów i lekarzy innych specjalności, Rozpylacze do ce-
lów leczniczych, Smoczki, Smoczki do butelek do karmienia, 
Smoczki dziecięce, Strzykawki do celów medycznych, Strzy-
kawki do cewki moczowej, Strzykawki do użytku medycz-
nego, Strzykawki do zastrzyków, Strzykawki domaciczne, 
Strzykawki dopochwowe, Strzykawki podskórne, Szczoteczki 
do czyszczenia języka, Szczoteczki do czyszczenia wgłębień 
ciała, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termoelek-
tryczne kompresy stosowane w chirurgii, Termometry do ce-
lów medycznych, Zamknięcia do butelek do karmienia, Igły 
do zszywania, Materiały do zszywania, Okłady z lodu do le-
czenia obrażeń.

(210) 541619 (220) 2022 04 01
(731) OPEN MIND PRODUCTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIMFOMAN

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, Usługi produkcji filmów, Produkcja filmów 
długometrażowych, Produkcja filmów telewizyjnych i ki-
nowych, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie mu-
zyki, nagrań wideo i filmów, Adaptacja i montaż kinemato-
graficzny, Montaż filmów, Montaż filmów kinowych, Montaż 
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Realizacja filmów kinematograficz-
nych, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamo-
wych, Pokazy filmowe, Pokazy filmów kinematograficznych 
i kinowych, Usługi w zakresie produkcji filmów kinemato-
graficznych, Usługi studiów w zakresie nagrywania filmów 
kinematograficznych, Przygotowywanie programów do-
kumentalnych dla kin, Prezentacja filmów, Przedstawianie 
filmów, Przygotowywanie napisów do filmów, Dystrybucja 
filmów, Usługi wypożyczania filmów, Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobra-
nia, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Udo-
stępnianie informacji dotyczących filmów, Organizowanie 
rozrywki, Usługi w zakresie kultury, Organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych.

(210) 541621 (220) 2022 04 01
(731) OPEN MIND PRODUCTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIMPHOMAN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, Usługi produkcji filmów, Produkcja filmów 
długometrażowych, Produkcja filmów telewizyjnych i ki-
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nowych, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie mu-
zyki, nagrań wideo i filmów, Adaptacja i montaż kinemato-
graficzny, Montaż filmów, Montaż filmów kinowych, Montaż 
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Realizacja filmów kinematograficz-
nych, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamo-
wych, Pokazy filmowe, Pokazy filmów kinematograficznych 
i kinowych, Usługi w zakresie produkcji filmów kinemato-
graficznych, Usługi studiów w zakresie nagrywania filmów 
kinematograficznych, Przygotowywanie programów do-
kumentalnych dla kin, Prezentacja filmów, Przedstawianie 
filmów, Przygotowywanie napisów do filmów, Dystrybucja 
filmów, Usługi wypożyczania filmów, Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobra-
nia, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Udo-
stępnianie informacji dotyczących filmów, Organizowanie 
rozrywki, Usługi w zakresie kultury, Organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych.

(210) 541627 (220) 2022 04 01
(731) PBC ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH BUSINESS Centre

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Outsourcing - do-
radztwo biznesowe.

(210) 541665 (220) 2022 04 05
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tiamo

(531) 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 9 Szkła kontaktowe, szkła do okularów, opra-
wy okularowe, okulary przeciwsłoneczne, 35 Prowadzenie 
sklepu w tym sklepu internetowego w zakresie: szkła kon-
taktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, 
oprawki do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle, 
Prowadzenie hurtowni oraz sprzedaż wysyłkowa w zakresie: 
szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła 
korekcyjne, oprawki do okularów, szkła do okularów, okulary, 
binokle.

(210) 541677 (220) 2022 04 05
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PREGRAVID
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, weterynaryjne 
i sanitarne, Produkty lecznicze, Witaminy do celów leczni-
czych, Minerały do celów leczniczych, Mineralne dodatki 
do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie, Suplementy diety do celów 
medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, Substancje dietetyczne do celów medycznych, 
Suplementy żywnościowe, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zio-
ła lecznicze, Napary lecznicze, Herbatki lecznicze, Żywność 
dla niemowląt, Plastry do celów medycznych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki od-
każające, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
Kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(210) 541782 (220) 2022 04 07
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) SECESJA

(531) 19.07.01, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15, 25.01.05, 25.01.15, 
25.01.17, 26.13.25

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, Go-
towe napoje alkoholowe, Aperitify, Koktajle, Wódki, Likiery, 
Brandy, Wina.

(210) 541785 (220) 2022 04 07
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, Go-
towe napoje alkoholowe, Aperitify, Koktajle, Wódki, Likiery, 
Brandy, Wina.

(210) 541794 (220) 2022 04 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) S Sokolik Cup

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(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 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, 
ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, 
oleje i tłuszcze jadalne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, 
ryżu, kaszy, 36 Usługi w zakresie sponsoringu finansowego, 
41 Usługi w zakresie działalności kulturalnej, usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe, organizowanie szkoleń, warsztatów, warsz-
tatów kulinarnych, konferencji, szkoleń dotyczących zdrowe-
go odżywiania i/lub zdrowego trybu życia, organizowanie 
imprez sportowych, olimpiad sportowych i/lub naukowych, 
turniejów sportowych i/lub naukowych, konferencji, szkoleń 
kulinarnych, imprez rozrywkowych, obozów, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, festiwali, pokazów, wystaw w ce-
lach innych niż reklamowe.

(210) 541795 (220) 2022 04 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Sokoliki Cup

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(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 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, 
ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, 

oleje i tłuszcze jadalne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, 
ryżu, kaszy, 36 Usługi w zakresie sponsoringu finansowego, 
41 Usługi w zakresie działalności kulturalnej, usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe, organizowanie szkoleń, warsztatów, warsz-
tatów kulinarnych, konferencji, szkoleń dotyczących zdrowe-
go odżywiania i/lub zdrowego trybu życia, organizowanie 
imprez sportowych, olimpiad sportowych i/lub naukowych, 
turniejów sportowych i/lub naukowych, konferencji, szkoleń 
kulinarnych, imprez rozrywkowych, obozów, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, festiwali, pokazów, wystaw w ce-
lach innych niż reklamowe.

(210) 541796 (220) 2022 04 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) OSIE
(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) 541834 (220) 2022 04 08
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) Familla
(510), (511) 5 Herbata ziołowa lecznicza, herbata odchu-
dzająca, preparaty witaminowe, zioła lecznicze, 29 Owoce 
suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, owoce: kan-
dyzowane, lukrowane, mrożone, owocowe chipsy, galaretki, 
sałatki owocowe, 30 Herbaty, napoje na bazie herbaty, her-
baty ziołowe, herbaty owocowe, 31 Owoce świeże i owoce 
cytrusowe, warzywa świeże, 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, 
syropy, napoje w proszku.

(210) 541943 (220) 2022 04 12
(731) PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kot Ciepłosław

(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.25, 03.01.26, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne.

(210) 541949 (220) 2022 04 13
(731) ALPHA VANTAGE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Refspace
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Oprogramowanie i pro-
gramy komputerowe, Oprogramowanie i programy kom-
puterowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, 
Programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń ko-
munikacyjnych, Oprogramowanie mobilne, Aplikacje mo-
bilne do telefonów, Programy i oprogramowanie kompu-
terowe do obsługi handlu, obsługi transakcji walutowych, 
transakcji finansowych, Oprogramowanie komputerowe 
w zakresie obsługiwania sklepów online, Aplikacje mobilne 
w zakresie obsługiwania sklepów online, Oprogramowanie 
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywa-
nych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Aplikacje 
mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych do-
konywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, 
Oprogramowanie do zbierania danych handlowych, Elektro-
niczne bazy danych, Elektroniczne bazy danych o klientach, 
Aplikacje mobilne wykorzystywane do usług sprzedaży/
handlu, w tym do komunikacji z klientem, Aplikacje do ob-
sługi klienta i udostępnianie aktualizowanych danych oraz 
dokumentów związanych z usługą sprzedaży, Oprogramo-
wanie do komunikacji elektronicznej, w tym czatów, poczty 
elektronicznej i dyskusji, Oprogramowanie do porównywa-
nia cen, Aplikacje do porównywania cen, 35 Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Ogłoszenia 
drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w za-
kresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Pomoc w prowadze-
niu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnia-
niu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, 
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i pobierać 
online materiały audio, video, filmy, treści generowane przez 
użytkowników, umieszczać, określać status oraz realizować 
zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokony-
wać transakcji, Usługi handlu online w odniesieniu do licyta-
cji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, Dystry-
bucja materiałów reklamowych, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu materiałów audio, video, filmów w dziedzinie 
edukacji, rozrywki, 42 Prowadzenie portalu do udostępnia-
nia wideo, to jest strony internetowej pozwalającej na tym-
czasowe użytkowanie oprogramowania (nie do pobrania), 
umożliwiającego użytkownikom strony internetowej prze-
syłanie wideo online w celu udostępniania innym osobom 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi oprogra-
mowania jako usługi (SAAS) obejmujące oprogramowanie 
umożliwiające przesyłanie, przechwytywanie, publikowa-
nie, pokazywanie, edytowanie, odtwarzanie, przesyłanie 
strumieniowe, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, ozna-
czanie, blogowanie, udostępnianie, zmienianie, dystrybu-
cję, publikowanie i odtwarzanie mediów elektronicznych, 
treści multimedialnych, wideo, filmów, obrazów, tekstu, 
zdjęć, treści generowane przez użytkowników, treści audio 
i informacji za pośrednictwem Internetu i innych sieci ko-
munikacyjnych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania (nie do pobrania) do transmisji, przesy-
łania strumieniowego i pobierania muzyki, wideo i treści 
audiowizualnych, Udostępnianie czasowego korzystania 
z oprogramowania on-line (nie do pobierania) do celów 
komunikacji elektronicznej, w tym czatów, poczty elektro-
nicznej i interaktywnej dyskusji.

(210) 541972 (220) 2022 04 13
(731) WRÓBEL RENATA LISEK WYROBY REGIONALNE, 

Krauszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lisek WYROBY REGIONALNE

(531) 03.01.08, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Dżemy, zwłaszcza owocowe, Konfitury, 
w tym konfitura z żurawiny, Przetwory owocowe [dżemy], 
Galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Marmolady 
owocowe, Pasty mięsne, w tym pasztety, Smalec, Produk-
ty serowarskie, Sery topione, Sery żółte, Sery dojrzewające, 
Sery świeże niedojrzewające, Ser pleśniowy, Ser cheddar, 
Ser twarogowy, Biały ser, Ser miękki, Ser twardy, Ser owczy, 
Ser wędzony, Oscypki, Bundz, Grzyby konserwowane, Grzy-
by suszone jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Spożywcze przetwory 
domowe, w tym kapusta, ogórki, ogórki kiszone, buraczki, 
surówki, Krokiety, Krokiety rybne, Koncentraty na bazie owo-
ców lub warzyw przeznaczone do gotowania, Owoce kon-
serwowane, Warzywa konserwowane, Pasty do smarowania 
na bazie warzyw, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Prze-
ciery owocowe i warzywne, Zupy, 30 Wyroby garmażeryjne 
na bazie mąki, w tym pierogi, uszka, Suche i świeże makaro-
ny, kluski i pierogi, Pielmieni, Aromaty do żywności, Chleb, 
Ciasta, Ciastka, Cukierki, Czekolada, Marynaty, Mięsne sosy, 
Miód, Napary ziołowe, Pizza, Placki, Sosy owocowe, Syropy 
i melasa, Wyroby cukiernicze, 32 Napoje bezalkoholowe, Sy-
ropy do napojów, w tym owocowe, Syropy do lemoniady, 
Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, 
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Sy-
ropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napo-
jów, Lemoniady, Napoje owocowe, Napoje warzywne, Piwo 
i produkty piwowarskie, 33 Alkoholowe nalewki regionalne, 
Nalewki gorzkie, Napoje alkoholowe wysokoprocentowe, Li-
kiery, Wino.

(210) 541974 (220) 2022 04 13
(731) JASNA 3 GLEŃ LALA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 

-AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASNA 3

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Porady prawne i zastępstwo 
procesowe, Usługi prawne.

(210) 541975 (220) 2022 04 13
(731) WRÓBEL RENATA LISEK WYROBY REGIONALNE, 

Krauszów
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chytry smak witamin

(531) 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 29 Dżemy, zwłaszcza owocowe, Konfitury, 
w tym konfitura z żurawiny, Przetwory owocowe [dżemy], 
Galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Marmolady 
owocowe, Pasty mięsne, w tym pasztety, Smalec, Produk-
ty serowarskie, Sery topione, Sery żółte, Sery dojrzewające, 
Sery świeże niedojrzewające, Ser pleśniowy, Ser cheddar, 
Ser twarogowy, Biały ser, Ser miękki, Ser twardy, Ser owczy, 
Ser wędzony, Oscypki, Bundz, Grzyby konserwowane, Grzy-
by suszone jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Spożywcze przetwory 
domowe, w tym kapusta, ogórki, ogórki kiszone, buraczki, 
surówki, Krokiety, Krokiety rybne, Koncentraty na bazie owo-
ców lub warzyw przeznaczone do gotowania, Owoce kon-
serwowane, Warzywa konserwowane, Pasty do smarowania 
na bazie warzyw, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Prze-
ciery owocowe i warzywne, Zupy, 30 Wyroby garmażeryjne 
na bazie mąki, w tym pierogi, uszka, Suche i świeże makaro-
ny, kluski i pierogi, Pielmieni, Aromaty do żywności, Chleb, 
Ciasta, Ciastka, Cukierki, Czekolada, Marynaty, Mięsne sosy, 
Miód, Napary ziołowe, Pizza, Placki, Sosy owocowe, Syropy 
i melasa, Wyroby cukiernicze, 32 Napoje bezalkoholowe, Sy-
ropy do napojów, w tym owocowe, Syropy do lemoniady, 
Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, 
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Sy-
ropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napo-
jów, Lemoniady, Napoje owocowe, Napoje warzywne, Piwo 
i produkty piwowarskie, 33 Alkoholowe nalewki regionalne, 
Nalewki gorzkie, Napoje alkoholowe wysokoprocentowe, Li-
kiery, Wino.

(210) 541980 (220) 2022 04 13
(731) BOCHENEK SŁAWOMIR INSYGNIA, Podegrodzie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bee HERBS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 05.01.03, 
05.01.05, 05.01.16

(510), (511) 1 Produkty chemiczne i surowce do produkcji 
kosmetyków, kosmetyków leczniczych i preparatów farma-
ceutycznych, Substancje chemiczne, 3 Balsamy do celów 
kosmetycznych, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Dezodoranty, Kosmetyki, Kosmetyki upiększa-
jące, Kremy, Lotony do celów kosmetycznych, Maseczki 
kosmetyczne, Mleczka do celów kosmetycznych, Mydła, 
Mydła lecznicze, Odżywki i środki do pielęgnacji włosów, 

Olejki eteryczne, Olejki do masażu, Olejki do ciała i twarzy, 
Olejki do masażu twarzy, Olejki do kąpieli, Olejki do celów 
kosmetycznych, Olejki toaletowe, Olejki do celów perfu-
meryjnych, Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty 
do higieny intymnej, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Produkty ko-
smetyczne, Produkty do depilacji, Produkty do makijażu 
i do demakijażu, Produkty kosmetyczne i preparaty do opa-
lania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, Sole 
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Szam-
pony, Środki do czyszczenia zębów, Środki do koloryzacji 
i do dekoloryzacji włosów, Środki kosmetyczne do płukania 
jamy ustnej, Środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zę-
bów, Środki perfumeryjne, środki toaletowe, Środki do pie-
lęgnacji jamy ustnej, Toniki kosmetyczne, Wody kolońskie, 
Wody toaletowe, Wyroby perfumeryjne, Żele do celów ko-
smetycznych, Żele pod prysznic, 5 Błota i borowiny do ką-
pieli, Błota i borowiny do celów leczniczych, Chusteczki 
nasączone płynami farmaceutycznymi, Kąpiele lecznicze, 
Lotony do celów farmaceutycznych, Oleje lecznicze, Pro-
dukty kosmetyczne do celów leczniczych, Preparaty farma-
ceutyczne, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Sole do ką-
pieli mineralnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, 35 Agencje importowo-eksportowe, Pośrednictwo 
handlowe, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej następujących towarów: błota i borowiny do kąpieli, 
błota i borowiny do celów leczniczych, balsamy do celów 
kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, dezodoranty, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kre-
my, lotony do celów kosmetycznych, maseczki kosmetycz-
ne, miody, mleczka do celów kosmetycznych, mydła, mydła 
lecznicze, odżywki i środki do pielęgnacji włosów, oleje 
lecznicze, olejki eteryczne, olejki do masażu, olejki do cia-
ła i twarzy, olejki do masażu twarzy, olejki do kąpieli, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do ce-
lów perfumeryjnych, olejki eteryczne, pomady do celów 
kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, produkty chemiczne i surowce do produkcji 
kosmetyków, kosmetyków leczniczych i preparatów farma-
ceutycznych, produkty kosmetyczne, produkty do depi-
lacji, produkty do makijażu i do demakijażu, produkty ko-
smetyczne, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
pszczele, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów me-
dycznych, szampony, środki do czyszczenia zębów, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, środki kosmetycz-
ne do płukania jamy ustnej, środki do pielęgnacji twarzy, 
ciała, włosów i zębów, środki perfumeryjne, środki toaleto-
we, środki do pielęgnacji jamy ustnej, toniki kosmetyczne, 
wody kolońskie, wody toaletowe, wyroby perfumeryjne, 
żele do celów kosmetycznych, żele pod prysznic, Organi-
zowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, 
akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, Orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub re-
klamowych, Reklama z wykorzystaniem metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz 
sieci komputerowych, Rozpowszechnianie, dystrybucja, 
uaktualnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, 
Usługi w zakresie publicznej prezentacji powyższych towa-
rów z możliwością złożenia zamówienia i zakupu na odle-
głość, Usługi w zakresie sprzedaży powyższych towarów 
na odległość, online, za pomocą platform i stron interne-
towych, komunikatorów, telefonu, Badanie rynku i opinii 
publicznej, Specjalistyczne doradztwo handlowe na rzecz 
osób trzecich, Usługi marketingowe, 44 Analiza kosmetycz-
na, Aromaterapia, Depilacja woskiem, Gabinety kosmetycz-
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ne, Informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody 
i stosowania produktów kosmetycznych, Kosmetyka, Ku-
racje do włosów, Manicure, Masaż, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów kosme-
tycznych na twarz, Pedicure, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja 
urody, Usługi kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji urody, 
w tym usługi kosmetyczek, salonów piękności i ośrodków 
SPA, Usługi gabinetów odnowy biologicznej, Usługi fryzjer-
skie, Usługi solariów, Usługi sauny, Usługi w zakresie derma-
tologii estetycznej i leczniczej, Usługi z zakresu medycyny 
estetycznej, Zabiegi pielęgnacyjne ludzi.

(210) 541984 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.04.09
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budow-
lanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania 
nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, 
usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi 
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w za-
kresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie 
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygoto-
wywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie 
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, 
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wy-
konywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie ga-
raży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów 
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru in-
spekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowa-
nia wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie 
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Pro-
jektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budyn-
ków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji 
budowlanych.

(210) 541986 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.04.09
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budow-
lanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania 
nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, 
usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi 
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w za-
kresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie 
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygoto-
wywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie 
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, 
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wy-
konywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie ga-
raży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów 
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru in-
spekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowa-
nia wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie 
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Pro-
jektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budyn-
ków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji 
budowlanych.

(210) 541991 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) READY FLEX SPACE

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 
26.03.04

(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budow-
lanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania 
nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, 
usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi 
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w za-
kresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie 
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygoto-
wywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie 
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, 
usługi Inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wy-
konywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie ga-
raży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów 
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru in-
spekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowa-
nia wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie 
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Pro-
jektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budyn-
ków biurowych I handlowych, 45 Obsługa prawna Inwestycji 
budowlanych.

(210) 542059 (220) 2022 04 15
(731) PODNIESIŃSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EGZOWELD

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.10, 26.04.02, 
26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 1 Proszki do spawania, Chemikalia do stoso-
wania przy spawaniu, Związki chemiczne do użytku przy 
spawaniu, Pierwiastki chemiczne do użytku przy spawaniu, 
6 Mieszaniny metali pospolitych z tlenkami metali, Wszyst-
kie metale w postaci proszków lub granulek, do stosowania 
w produkcji metali w drodze reakcji egzotermicznej oraz 
do spawania metali, Metale do spawania, Wkłady zawie-
rające egzotermiczną sproszkowaną metalową mieszankę 
spawalniczą.

(210) 542061 (220) 2022 04 14
(731) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Halawa Bagara
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze, Ciasta, Ciastka, 
Cukierki, Karmelki, Batoniki, Wyroby piekarnicze, Lody.

(210) 542072 (220) 2022 04 14
(731) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.01.99
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze, Ciasta, Ciastka, 
Cukierki, Karmelki, Batoniki, Wyroby piekarnicze, Lody.

(210) 542090 (220) 2022 04 19
(731) KADŁUBEK ELWIRA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ENDORIO POBUDZAMY JAKOŚCIĄ

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18, 05.13.04
(510), (511) 18 Torby, Torby uniwersalne, Torby sportowe, 
21 Kubki, Naczynia do mieszania koktajli [shakery], Butelki 
shakery sprzedawane puste, 25 Odzież, Odzież sportowa.

(210) 542103 (220) 2022 04 15
(731) ITAXI.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iPaczka Same Day Delivery

(531) 27.05.05, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 39 Dostawa towarów, fracht [przewóz towa-
rów], dostarczanie przesyłek, logistyka transportu, informa-
cja o transporcie, pośrednictwo frachtowe, przenoszenie, 
przewóz bagaży, przewożenie, rezerwacja miejsc na podróż, 
rezerwacja transportu, transport, transport pasażerski, trans-
port bagaży, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi 
kurierskie [wiadomości lub towary], usługi taksówek, usługi 
przewozu, usługi w zakresie carpoolingu, usługi transportu 
samochodami silnikowymi, wynajem samochodów, świad-
czenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą 
aplikacji mobilnych, organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.

(210) 542135 (220) 2022 04 20
(731) ABRATKIEWICZ DANIEL PODOLAND, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PODOLAND
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Instruk-
taż w zakresie pielęgnacji ciała, Kursy szkoleniowe związane 
z medycyną, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenia, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi 
edukacji medycznej, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji paznok-
ci, Zabiegi kosmetyczne, Konsultacje medyczne, Medyczna 
pielęgnacja stóp, Usługi podologa.

(210) 542139 (220) 2022 04 20
(731) BOROWSKA-CZECHOWSKA DOROTA PRODOM 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) PRODOM
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Ocena i wyce-
na nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem 
nieruchomości.

(210) 542140 (220) 2022 04 19
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) HYDROQUENIN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla 
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
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niu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 542150 (220) 2022 04 20
(731) ZAJKOWSKI MICHAŁ BITUM-DACH, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiTUM DACH

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.04, 07.03.11
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawa budynków, Ciesiel-
stwo, Instalacja izolacji na murach szczelinowych, Instalacja 
izolacji rur, Instalacja materiałów izolacyjnych, Instalacja po-
kryć dachowych, Instalacja systemów do odprowadzania 
wody deszczowej, Instalacja systemów do gromadzenia wody 
deszczowej, Instalacja zbiorników na wodę deszczową, Insta-
lowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie 
i konserwacja systemów nawadniających, Instalowanie ry-
nien, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Izolacja 
rur, Izolacja rurociągów, Konserwacja dachów, Konserwacja 
i naprawa piorunochronów, Konserwacja i naprawa rynien 
dachowych, Konserwacja i naprawy budynków, Konserwa-
cja nieruchomości, Malowanie, Lakierowanie desek, Montaż 
[instalacja] konstrukcji budynków, Nakładanie powłok nieprze-
makalnych na dachy, Nakładanie powłok ochronnych na po-
wierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok w celu naprawy 
ścian, Naprawa dachów, Naprawa i konserwacja rusztowań 
budowlanych oraz platform budowlanych, Naprawcze roboty 
budowlane, Obróbka przeciwkorozyjna, Odnawianie wnętrz 
budynków, Odśnieżanie, Pokrywanie dachów papą, Ponowna 
obróbka powierzchni dachów, Stawianie tablic reklamowych, 
Stolarstwo [naprawa], Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją szyldów, Układanie dachówki, muro-
wanie lub murowanie z bloczków, Układanie pokryć sufitów, 
Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi 
doradcze w zakresie projektów obróbki powierzchni, Usługi 
doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi instalacji 
dachów, Usługi izolacyjne, Usługi malarskie, Usługi monta-
żowe rusztowań budowlanych, Usługi stolarskie [naprawa 
konstrukcji drewnianych], Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi 
w zakresie montażu rusztowań, Usługi w zakresie okrywania 
[zabezpieczania] budynków zakładów przemysłowych w celu 
ich konserwacji.

(210) 542180 (220) 2022 04 20
(731) GRZEJSZCZAK JAGODA, Drużbice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jagodowa Babeczka

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 05.07.09, 08.01.15, 08.01.16
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 542189 (220) 2022 04 21
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zblewo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDYK

(531) 29.01.01, 29.01.11, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.11.13, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17

(510), (511) 44 Usługi medyczne, Świadczenie pomocy 
medycznej, Poradnictwo medyczne, Medyczne badania 
osób, Udzielanie informacji medycznej, Usługi obrazowa-
nia medycznego, Usługi medyczne w zakresie pielęgniar-
stwa, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi analiz me-
dycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez 
laboratorium medyczne, Doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany 
personel medyczny.

(210) 542198 (220) 2022 04 20
(731) SKWARŁO ZYGMUNT, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CELMA PROFESSIONAL

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 Strugarki wzdłużne, dłutownice łańcuszkowe, 
bezsznurowe narzędzia o napędzie elektrycznym, przy-
cinarki do żywopłotów, narzędzia pneumatyczne, pneu-
matyczne wkrętaki, pneumatyczne narzędzia do wbijania 
gwoździ, sprężarki powietrzne, przenośne źródła energii 
elektrycznej z napędem spalinowym, agregaty prądo-
twórcze, bruzdownice, gwintownice, gwoździarki, opalarki, 
zacieraczki, zakrętarki, giętarki, zaciskarki, zszywacze, mini-
-szlifierki, szlifierki tarczowe, szlifierki stołowe, szlifierki ta-
śmowe, szlifierki do drewna, polerki, młoty, młoty udarowe, 
młoto-wiertarki, młoty wyburzeniowe, młoty obrotowe, 
równiarki do betonu, piły tarczowe, piły łańcuchowe, piły 
taśmowe, pilarki, przecinarki, obcinarki, okrawarki, nożyce, 
nożyce wibracyjne, strugarki, wyrzynarki, grzbietnice, fre-
zarki, frezy kształtowe, ostrzałki narządzi, mieszarki, mieszal-
niki, mieszarki do płynów, kruszarki, skrobaki, klucze udaro-
we, dmuchawy, odkurzacze, maszyny do obróbki drewna, 
Narzędzia o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym: 
wiertarki, wiertarki udarowe, wkrętarki, wiertarko-wkrętar-
ki, wiertarko-wkrętarki udarowe, wkrętaki, szlifierki, szlifierki 
kątowe, szlifierki proste, szlifierki do pracy na mokro, szlifier-
ki do kamienia, szlifierki do betonu, szlifierki do płaszczyzn, 
8 Przecinarki, przyrządy do cięcia, ściernice, wiertła, tarcze 
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tnące, tarcze szlifierskie, tarcze ścierne, tarcze do polerowa-
nia, narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, brzeszczoty, 
frezy, gwintownice, grzechotki, kamienie ścierne, kamienie 
szlifierskie, klucze, mieszadła, młotki, narzędzia ścierne, piły, 
podnośniki.

(210) 542213 (220) 2022 04 21
(731) NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA 

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 44 Usługi 
opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi 
świadczone przez szpitale, Szpitale.

(210) 542235 (220) 2022 04 21
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS 100% ARABICA 

BRASIL FROM THE HEART OF THE TROPICS

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 24.17.05, 24.17.07, 05.05.19, 
05.05.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 01.03.13, 01.03.15, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.21, 26.04.01, 26.04.02, 
26.04.07, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 542236 (220) 2022 04 21
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS 100% ARABICA 
PERU FROM THE HEART OF THE TROPICS

(531) 01.03.13, 01.03.15, 05.03.07, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 
05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 24.17.05, 24.17.07, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.21, 26.04.01, 26.04.02, 
26.04.07, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 27.07.01, 
27.07.11, 27.07.24, 29.01.15

(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 542237 (220) 2022 04 21
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BILANSSIA PROFESSIONAL BARISTA RECOMMENDS 

70% ARABICA / 30% ROBUSTA 7 INTENSITY AROMA 
MILK CHOCOLATE, CARAMEL, SWEET FRUIT 
ROASTING LIGHT MEDIUM DARK PERFECT CUP 
ESPRESSO AMERICANO CAPPUCINO CAFFE LATTE

(531) 05.07.27, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 542238 (220) 2022 04 21
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BILANSSIA PROFESSIONAL
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 542239 (220) 2022 04 21
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREMA PROFESSIONAL BARISTA RECOMMENDS  

8 INTENSITY AROMA NUT TONE, DESSERT CHOCOLATE 
ROASTING LIGHT MEDIUM DARK PERFECT CUP 
ESPRESSO AMERICANO CAPPUCCINO CAFFE LATTE

(531) 05.07.27, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 542240 (220) 2022 04 21
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPERIO PROFESSIONAL BARISTA RECOMMENDS  

10 INTENSITY AROMA DESSERT CHOCOLATE, CEDAR 
TREE ROASTING LIGHT MEDIUM DARK PERFECT CUP 
ESPRESSO AMERICANO CAPPUCCINO CAFFE LATTE

(531) 05.07.27, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 542241 (220) 2022 04 21
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) IMPERIO PROFESSIONAL

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 542242 (220) 2022 04 21
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS PERU 

SELECTED BEANS 100% arabica

(531) 03.01.04, 05.03.20, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 542243 (220) 2022 04 21
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS BRASIL 

SELECTED BEANS 100% arabica

(531) 03.01.04, 05.03.20, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 542305 (220) 2022 04 23
(731) KOŚCIUSZKO MICHAŁ WPK, Kraków
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(540) (znak słowny)
(540) koneserwa
(510), (511) 29 Mięso, Potrawy na bazie mięsa, Ryby, Potrawy 
na bazie ryb, Jaja, Potrawy na bazie jaj, Drób, Dziczyzna, Eks-
trakty mięsne, Ekstrakty konserwowane, Suszone i gotowa-
ne owoce oraz warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Mleko, 
Produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Sałatki warzywne, 
Wędliny, Zupy, Pasztety, Flaki, Dania obiadowe na bazie mię-
sa (konserwy), Dania obiadowe na bazie warzyw (konserwy).

(210) 542435 (220) 2022 04 27
(731) Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MateMundo

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.12
(510), (511) 30 Yerba mate, Herbata.

(210) 542436 (220) 2022 04 27
(731) Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO ONE

(531) 27.05.01, 03.03.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów delikatesowych.

(210) 542437 (220) 2022 04 27
(731) Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Organic Pharma

(531) 01.01.03, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06, 
29.01.12

(510), (511) 5 Suplementy diety do użytku medycznego, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i natu-
ralne środki lecznicze, Preparaty medyczne.

(210) 542449 (220) 2022 04 26
(731) JUNGLE ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jungle academy

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 03.06.03
(510), (511) 41 Udostępnianie obszarów rekreacyjnych 
w postaci placów zabaw dla dzieci, usługi dziecięcych pla-
ców zabaw, usługi placów zabaw, usługi rozrywkowe dla 
dzieci, nauka tańca dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, 
świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi rozryw-
kowe świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone 
dla dzieci, zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka/eduka-
cja], kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności inte-
lektualnej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem 
sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci 
w postaci grup zabaw, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi barów i restauracji, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, 45 Usługi prywatne 
i społeczne świadczone przez osoby trzecie w celu zaspo-
kojenia potrzeb poszczególnych osób - opieka nad dziećmi 
pod nieobecność rodziców.

(210) 542451 (220) 2022 04 26
(731) ZBOŻNY MICHAŁ, Nowe
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe związane z pojazdami sa-
mochodowymi, Dostarczanie informacji porównawczych 
w zakresie cen pokoi hotelowych, Negocjowanie i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednic-
twem systemów telekomunikacji, Negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Organizowanie 
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Porównywarki cen 
zakwaterowania, Pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie 
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośred-
niczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów 
i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, 
odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień online, Udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Zapewnianie konsumentom rekomendacji 
o towarach w celach handlowych, 39 Organizacja i rezerwa-
cja podróży, Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizacja 
i rezerwacja rejsów, Organizowanie i rezerwacja wycieczek 
ze zwiedzaniem miasta, Planowanie, organizowanie i rezer-
wacja podróży, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Rezer-
wacja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc na transport po-
jazdami silnikowymi, Rezerwacja miejsc parkingowych przy 
lotniskach, Rezerwacja miejsc [podróż], Rezerwacja podróży 
za pośrednictwem biur turystycznych, Rezerwacja samo-
chodów do wynajęcia, Rezerwacja transportu, Rezerwacja 
wypożyczanych samochodów, Organizowanie samochodo-
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wego transportu pasażerskiego, Organizowanie wynajmu 
samochodów, Organizowanie wypożyczania samochodów 
w ramach wakacji zorganizowanych, Pasażerski transport 
samochodowy, Transport samochodowy, Transport wyna-
jętych samochodów, Udzielanie informacji dotyczących tras 
samochodowych, Udzielanie informacji na temat transportu 
samochodowego, Udzielanie informacji związanych z usłu-
gami wynajmu samochodów, Usługi agencji rezerwującej 
wynajem samochodów, Usługi rezerwacji w zakresie wynaj-
mu samochodów, Usługi w zakresie dostarczania informacji 
dotyczących transportu samochodowego, Usługi w zakresie 
wynajmu samochodów z szoferem, Usługi w zakresie wy-
pożyczania pojazdów samochodowych, Usługi w zakresie 
wypożyczania samochodów, Usługi wynajmu pojazdów 
samochodowych, Usługi wynajmu samochodów, Wynajem 
samochodów, Wynajem samochodów na wodór, Wyna-
jem samochodów elektrycznych, Wypożyczanie pojazdów, 
zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek, Wypoży-
czanie samochodów, Wypożyczanie samochodów wyści-
gowych, Wypożyczanie samochodów z częścią mieszkalną, 
Wycieczki (Organizowanie -), Usługi w zakresie rezerwacji 
biletów na podróże i wycieczki, Usługi agencji rezerwującej 
wycieczki ze zwiedzaniem, Udostępnianie pojazdów na wy-
cieczki i wyprawy, Agencje rezerwacji podróży, Skomputery-
zowane usługi w zakresie rezerwacji podróży, Usługi agencji 
podróży i rezerwacji, Usługi agencyjne w zakresie rezerwacji 
miejsc na podróż, Usługi biura podróży, mianowicie dokony-
wanie rezerwacji i zamówień na transport, Usługi biura tury-
stycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi rezerwacji 
biletów na podróż, Usługi rezerwacji dotyczące wypoży-
czania pojazdów, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, 
Usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, Usługi 
rezerwacji wczasów i podróży, Usługi w zakresie rezerwacji 
podróży i środków transportu, Usługi rezerwacji wczasów 
i podróży, Usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, Usługi 
z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, 41 Rezerwacja 
biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja biletów na im-
prezy kulturalne, Rezerwacja biletów na koncerty, Rezerwa-
cja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na po-
kazy i rezerwacja biletów teatralnych, Rezerwacja sal na im-
prezy rozrywkowe, Organizacja rajdów samochodowych, 
Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, 
Organizacja wyścigów samochodowych, Organizowanie 
wyścigów samochodowych, Organizowanie wyścigów sa-
mochodowych stock car, Organizowanie zawodów i turnie-
jów związanych z wyścigami samochodowymi, Usługi roz-
rywkowe świadczone na torze wyścigów samochodowych, 
Rezerwacje koncertów, Biura rezerwacji w zakresie rozrywki, 
Biura rezerwacji biletów koncertowych, Usługi rezerwacji 
biletów na spektakle, Usługi rezerwacji biletów na koncer-
ty, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi 
rezerwacji biletów do teatru, Organizacja rezerwacji biletów 
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usłu-
gi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia spor-
towe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wyda-
rzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi rezerwa-
cji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie dystrybucji 
i rezerwacji biletów na imprezy, Usługi w zakresie rezerwacji 
biletów do teatru, Usługi w zakresie rezerwacji teatralnych, 
43 Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja 
miejsc na kempingach, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, 

Rezerwacja pokoi, Rezerwacja pokojów hotelowych dla po-
dróżnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania dla 
turystów, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, 
Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, 
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośred-
nictwem Internetu, Usługi biura turystycznego związane 
z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacje 
hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Dokonywanie re-
zerwacji restauracji i posiłków, Świadczenie usług informa-
cyjnymi dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz 
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
dla podróżnych, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz 
rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, Udostępnianie informacji on-
line dotyczących rezerwacji hotelowych, Udzielanie infor-
macji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie 
informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania 
na czas wakacji, Usługi agencji podróży w zakresie doko-
nywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi agencji w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi agen-
cji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi 
agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Usługi biur podróży 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowe-
go, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia, Usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwate-
rowań, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
zakwaterowania tymczasowego, Usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji 
miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi 
rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi rezerwacji 
zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacyjne w zakresie 
rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hote-
lowych, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, 
Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania.

(210) 542452 (220) 2022 04 26
(731) ZBOŻNY MICHAŁ, Nowe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goer

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe związane z pojazdami sa-
mochodowymi, Dostarczanie informacji porównawczych 
w zakresie cen pokoi hotelowych, Negocjowanie i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednic-
twem systemów telekomunikacji, Negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Organizowanie 
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Porównywarki cen 
zakwaterowania, Pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie 
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośred-
niczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów 
i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, 
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odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień online, Udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Zapewnianie konsumentom rekomendacji 
o towarach w celach handlowych, 39 Organizacja i rezerwa-
cja podróży, Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizacja 
i rezerwacja rejsów, Organizowanie i rezerwacja wycieczek 
ze zwiedzaniem miasta, Planowanie, organizowanie i rezer-
wacja podróży, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Rezer-
wacja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc na transport po-
jazdami silnikowymi, Rezerwacja miejsc parkingowych przy 
lotniskach, Rezerwacja miejsc [podróż], Rezerwacja podróży 
za pośrednictwem biur turystycznych, Rezerwacja samo-
chodów do wynajęcia, Rezerwacja transportu, Rezerwacja 
wypożyczanych samochodów, Organizowanie samochodo-
wego transportu pasażerskiego, Organizowanie wynajmu 
samochodów, Organizowanie wypożyczania samochodów 
w ramach wakacji zorganizowanych, Pasażerski transport 
samochodowy, Transport samochodowy, Transport wyna-
jętych samochodów, Udzielanie informacji dotyczących tras 
samochodowych, Udzielanie informacji na temat transportu 
samochodowego, Udzielanie informacji związanych z usłu-
gami wynajmu samochodów, Usługi agencji rezerwującej 
wynajem samochodów, Usługi rezerwacji w zakresie wynaj-
mu samochodów, Usługi w zakresie dostarczania informacji 
dotyczących transportu samochodowego, Usługi w zakresie 
wynajmu samochodów z szoferem, Usługi w zakresie wy-
pożyczania pojazdów samochodowych, Usługi w zakresie 
wypożyczania samochodów, Usługi wynajmu pojazdów 
samochodowych, Usługi wynajmu samochodów, Wynajem 
samochodów, Wynajem samochodów na wodór, Wyna-
jem samochodów elektrycznych, Wypożyczanie pojazdów, 
zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek, Wypoży-
czanie samochodów, Wypożyczanie samochodów wyści-
gowych, Wypożyczanie samochodów z częścią mieszkalną, 
Wycieczki (Organizowanie -), Usługi w zakresie rezerwacji 
biletów na podróże i wycieczki, Usługi agencji rezerwującej 
wycieczki ze zwiedzaniem, Udostępnianie pojazdów na wy-
cieczki i wyprawy, Agencje rezerwacji podróży, Skomputery-
zowane usługi w zakresie rezerwacji podróży, Usługi agencji 
podróży i rezerwacji, Usługi agencyjne w zakresie rezerwacji 
miejsc na podróż, Usługi biura podróży, mianowicie dokony-
wanie rezerwacji i zamówień na transport, Usługi biura tury-
stycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi rezerwacji 
biletów na podróż, Usługi rezerwacji dotyczące wypoży-
czania pojazdów, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, 
Usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, Usługi 
rezerwacji wczasów i podróży, Usługi w zakresie rezerwacji 
podróży i środków transportu, Usługi rezerwacji wczasów 
i podróży, Usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, Usługi 
z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, 41 Rezerwacja 
biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja biletów na im-
prezy kulturalne, Rezerwacja biletów na koncerty, Rezerwa-
cja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na po-
kazy i rezerwacja biletów teatralnych, Rezerwacja sal na im-
prezy rozrywkowe, Organizacja rajdów samochodowych, 
Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, 
Organizacja wyścigów samochodowych, Organizowanie 
wyścigów samochodowych, Organizowanie wyścigów sa-
mochodowych stock car, Organizowanie zawodów i turnie-
jów związanych z wyścigami samochodowymi, Usługi roz-
rywkowe świadczone na torze wyścigów samochodowych, 
Rezerwacje koncertów, Biura rezerwacji w zakresie rozrywki, 
Biura rezerwacji biletów koncertowych, Usługi rezerwacji 

biletów na spektakle, Usługi rezerwacji biletów na koncer-
ty, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi 
rezerwacji biletów do teatru, Organizacja rezerwacji biletów 
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usłu-
gi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia spor-
towe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wyda-
rzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi rezerwa-
cji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie dystrybucji 
i rezerwacji biletów na imprezy, Usługi w zakresie rezerwacji 
biletów do teatru, Usługi w zakresie rezerwacji teatralnych, 
43 Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja 
miejsc na kempingach, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
Rezerwacja pokoi, Rezerwacja pokojów hotelowych dla po-
dróżnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania dla 
turystów, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, 
Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, 
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośred-
nictwem Internetu, Usługi biura turystycznego związane 
z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacje 
hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Dokonywanie re-
zerwacji restauracji i posiłków, Świadczenie usług informa-
cyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz 
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
dla podróżnych, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz 
rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, Udostępnianie informacji on-
line dotyczących rezerwacji hotelowych, Udzielanie infor-
macji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie 
informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania 
na czas wakacji, Usługi agencji podróży w zakresie doko-
nywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi agencji w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi agen-
cji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi 
agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Usługi biur podróży 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowe-
go, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia, Usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwate-
rowań, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
zakwaterowania tymczasowego, Usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji 
miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi 
rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi rezerwacji 
zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacyjne w zakresie 
rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hote-
lowych, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, 
Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania.

(210) 542495 (220) 2022 04 27
(731) TECHNIART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Bukówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNIArt POLYMER PLASTIC & QUARTZ
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(531) 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 
27.05.17

(510), (511) 1 Żywice epoksydowe, Żywica poliuretano-
wa, Preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, 
Chemiczne dodatki stosowane do wylewania posadzek, 
19 Niemetalowe materiały budowlane używane do wyle-
wania posadzek: terakotowych, gresowych, kamiennych, 
drewnianych, z tworzyw sztucznych, betonowych, żywicz-
nych, Kwarc, Kamienie, Piasek, Kruszywa, 37 Usługi w zakresie 
wykonywania posadzek terakotowych, gresowych, kamien-
nych, drewnianych, z tworzyw sztucznych, betonowych, ży-
wicznych.

(210) 542496 (220) 2022 04 27
(731) FLANEK WOJCIECH F.P.H.U. VF, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.03.01, 26.01.01, 26.01.16, 21.01.25
(510), (511) 41 Usługi rekreacyjne, sportowe, edukacyjne, 
Centra rozrywki, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć spor-
towych, Nauczanie i szkolenia, Obozy jazdy konnej, Obozy 
rekreacyjne, Szkoły jazdy konnej, Instruktaż w zakresie jazdy 
konnej, Organizowanie pokazów, Usługi szkoleniowe, Wy-
najem sprzętu do rekreacyjnej jazdy konnej, Udostępnianie 
obiektu i sprzętu do jazdy konnej, Organizowanie imprez re-
kreacyjnych, Organizowanie zawodów rekreacyjnych, Świad-
czenie usług w dziedzinie rekreacji, Organizowanie obozów 
sportowych, Organizowanie zajęć, zawodów sportowych 
i imprez sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, 
Usługi sportowe, Edukacja sportowa.

(210) 542533 (220) 2022 04 28
(731) POLSKI TABOR SZYNOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI TABOR SZYNOWY 1920

(531) 26.03.04, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.09, 
26.05.08, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 12 Pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy do poruszania się dro-
gą kolejową, Tabor kolejowy, Tabor kolejki linowej naziemnej, 
Bufory do taboru kolejowego, Wagony kolejowe, Wagony 

metra, Wagony szynowe, Wywrotki wagonowe [części wa-
gonów kolejowych], Wywrotki wagonowe [części wagonów 
towarowych], Wagony kolejowe osobowe, Wagony kolejowe 
towarowe, Kolejowe wagony restauracyjne, Wagony pasa-
żerskie [kolejowe], Elektryczne wagony kolejowe, Wagony-
-cysterny, Wagony restauracyjne, Wagony spalinowe, Wa-
gony jednoszynowe, Wagony osobowe, Wagony-chłodnie 
[pojazdy kolejowe], Wagony pasażerskie, Wagony sypialne, 
Wagony-platformy, Podwozia wagonów kolejowych, Nad-
wozia do wagonów kolejowych, Nadwozia wagonów kole-
jowych, Sprzęgi wagonów kolejowych, Wagony do trans-
portu towaru, Wagony pasażerskie [pojazdy szynowe], Wózki 
zwrotne do wagonów kolejowych, Wózki zwrotne wago-
nów kolejowych, Siedzenia do wagonów kolejowych, Koła 
do wagonów kolejowych, Drzwi do wagonów kolejowych, 
Wagony i ich części konstrukcyjne, Kolejowe (Wózki zwrotne 
do wagonów -), Mechanizmy wywrotkowe [części wagonów 
kolejowych], Mobilne pojazdy do poruszania wagonów, 
Plandeki przystosowane [ukształtowane] do wagonów kole-
jowych, Mechanizmy wywrotkowe, części ciężarówek i wa-
gonów, Dopasowane pokrywy luków wagonów kolejowych 
zapobiegające przedostawaniu się wody i wilgoci, Kolejowa 
platforma kontenerowa, Obręcze kół kolejowych, Wahacze 
zawieszenia do kolejki linowej, Wózki szynowe do transportu 
przyczep koleją, Złącza kolejowe, Wózki [kolejnictwo], Wago-
niki kolejki linowej, Kolejki linowo-terenowe, Wagony chłod-
nie, 37 Renowacja taboru kolejowego, Naprawa lub konser-
wacja taboru kolejowego, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją taboru kolejowego, Renowacja 
kolejowych wagonów towarowych, Budowa infrastruktury 
kolejowej, Konserwacja torów kolejowych, Budowanie dróg 
kolejowych, Budowa linii kolejowych, Renowacja kolejowych 
silników wysokoprężnych, 39 Wypożyczanie wagonów to-
warowych, Usługi w zakresie organizowania transportu ko-
lejowego, Wypożyczanie wagonów kolejowych, Dzierżawa 
wagonów platform, Wynajmowanie transportu kolejowego, 
Wynajmowanie linii kolejowych, Wypożyczanie pojazdów 
kolejowych, Wynajmowanie pojazdów kolejowych do użyt-
ku w mierzeniu profili szynowych, Wynajmowanie pojazdów 
kolejowych do użytku w ponownym profilowaniu profili 
szynowych, Usługi w zakresie dystrybucji ładunków drogą 
kolejową.

(210) 542535 (220) 2022 04 28
(731) GRUPA GAIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witalówka 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA gaik

(531) 26.01.16, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Świeże owoce i warzywa.
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(210) 542537 (220) 2022 04 28
 (310) 16098/2021 (320) 2021 11 02 (330) CH
(731) Cartier International AG, Steinhausen, CH
(540) (znak słowny)
(540) GRAIN DE CAFE
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Kamienie jubi-
lerskie, Metale szlachetne i ich stopy, Perły [biżuteria], Spinki 
do mankietów, Szpilki do krawatów, Pierścionki [biżuteria], 
Bransoletki [biżuteria], Kolczyki, Naszyjniki [biżuteria], Broszki 
[biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Breloczki do kluczy z meta-
li szlachetnych, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Kasetki 
na biżuterię, Pudełka z metali szlachetnych, Breloczki do klu-
czy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], Przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, Ze-
garki, Czasomierze [zegarki], Zegary, Małe zegary, Koperty 
do zegarków, Paski do zegarków, Łańcuszki do zegarków, 
sprężyny i szkiełka do zegarków, Obudowy do zegarów i ze-
garków, Mechanizmy do zegarków, Tarcze do zegarków.

(210) 542559 (220) 2022 04 28
(731) ŻYŁKA EWA VEILO, Zawada
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Veilo authentic collection since 1993

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.21, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Narzuty na łóżka, 25 Odzież męska, damska 
i dziecięca, Dzianina [odzież], Alby, Bandany na szyję, Bere-
ty, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Boa na szyję, 
Body [odzież], Body [bielizna], Bokserki, Bryczesy, Chustki 
na głowę, Ciepłe rękawiczki do urządzeń z ekranem doty-
kowym, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki jako 
nakrycia głowy, Daszki, Daszki czapek, Długie luźne stro-
je, Fartuchy [odzież], Getry, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Halki, półhalki, Kieszenie do odzieży, Kimo-
na, Kimona do karate, Kombinezony, Koszule, Koszule z krót-
kimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Krótkie haleczki 
na ramiączkach, Kurtki [odzież], Kurtki bluzy, Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Majtki, 
Maseczki na twarz [odzież], nie do celów medycznych lub 
sanitarnych, Maski na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], 
Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki 
na ramiona, Peleryny [narzutki], Nauszniki [odzież], Ociepla-
cze, Odzież haftowana, Odzież papierowa, Swetry [odzież], 
Odzież sportowa, Kombinezony [odzież], Odzież ze skóry, 
Odzież z lateksu, Odzież z diodami elektroluminescencyjny-
mi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież dla kierowców samo-
chodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, 
Odzież sportowa zawierająca czujniki cyfrowe, Odzież za-
wierająca substancje odchudzające, Ogrzewacze stóp. nie-
elektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na głowę 
[odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy 
elastyczne wyszczuplające [bielizna], Peleryny fryzjerskie, Pi-
żamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki, Podkoszulki bez ręka-

wów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część gar-
deroby], Poncza, Pulowery, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, 
Rękawiczki samochodowe, Rękawiczki dla rowerzystów, 
Rękawiczki z jednym palcem, Skarpetki, Skarpetki przeciw-
potne, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje 
na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, 
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, 
Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 
Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki dla niemowląt [niepa-
pierowe], Taśmy do spodni pod stopy, Togi, Trykoty, Turbany, 
Walonki [buty filcowe], Woalki, welony, Wyprawki dziecięce 
[odzież], 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Dostarczanie informa-
cji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Nabywanie towarów 
w imieniu innych przedsiębiorstw, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z odzieżą, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tka-
ninami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami gło-
wy, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzie-
żowej, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, Doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, Informacja handlowa, Kompu-
terowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], Wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama online za pośred-
nictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych.

(210) 542580 (220) 2022 04 29
(731) NOWAK MICHAŁ NOVA CLINIC, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVA CLINIC

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 44 Konsultacje dentystyczne, Usługi dentystycz-
ne, Usługi kliniki dentystycznej, Wstawianie kamieni szlachet-
nych do protez dentystycznych, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody 
u ludzi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Analiza kosme-
tyczna, Usługi farmaceutyczne, Usługi medyczne, Usługi 
optyczne, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Wynajem 
sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, Akupunktura, Aroma-
terapia, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi 
kurortów [medyczne], Usługi medyczne w zakresie chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, dermatologii estetycznej, higie-
ny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie zabiegów kosme-
tycznych, upiększających, pielęgnacyjnych, Zabiegi depila-
cyjne, Usługi manicure i pedicure, Usługi w zakresie makijażu, 
Usługi wizażu, Usługi udostępniania saun i solariów, Szpitale, 
Placówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Usługi ana-
liz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych 
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świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi doradcze 
w zakresie zdrowia i urody, Usługi higieniczne i kosmetycz-
ne, w tym zabiegi na twarz, ciało, rzęsy, paznokcie, włosy, 
Usługi klinik medycznych, Ośrodki zdrowia, Usługi medycyny 
alternatywnej, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Badania w za-
kresie diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, Fizjoterapia, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania.

(210) 542584 (220) 2022 04 29
(731) BD AESTHETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Prepara-
ty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Kosmetyki do stoso-
wania na skórę, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w postaci 
kremów, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy i balsa-
my kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, 
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji ciała, Pianki do oczyszczania ciała, 
Pianki oczyszczające do skóry, Płynne kremy [kosmetyki], Pły-
ny do włosów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, 
Preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, 
Prokolagen do celów kosmetycznych, Serum do celów ko-
smetycznych, Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałają-
ce starzeniu się do użytku kosmetycznego, Preparaty toale-
towe, 5 Biologiczne preparaty do celów medycznych, Enzy-
my do celów medycznych, Kolagen do celów medycznych, 
Mieszane preparaty biologiczne do celów medycznych, Mi-
neralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Prepa-
raty aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty bio-
chemiczne do użytku medycznego, Preparaty chemiczne 
do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów 
medycznych, Preparaty kantarydowe do użytku medycz-
nego, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty 
medyczne, Preparaty mineralne do celów medycznych, Pre-
paraty na bazie mikroorganizmów do celów medycznych, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Sekwencje kwasów nu-
kleinowych do celów medycznych i weterynaryjnych, Środki 
aktywujące czynność komórkową do celów medycznych, 
Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, Aminokwasy do celów 
medycznych, Aminokwasy do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych.

(210) 542585 (220) 2022 04 29
(731) BD AESTHETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) K KARISMA Rh Collagen

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki 
toaletowe, Preparaty toaletowe, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, Kolagen hydrolizowany do użytku 
kosmetycznego, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki 
do stosowania na skórę, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki 
w postaci kremów, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kre-
my i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosme-
tycznego, Mleczko kosmetyczne, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ciała, Pianki oczyszczające do skóry, Pianki do oczyszczania 
ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do ce-
lów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań 
kosmetycznych, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku 
kosmetycznego, Prokolagen do celów kosmetycznych, Se-
rum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Serum 
przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, 
5 Enzymy do celów medycznych, Kolagen do celów medycz-
nych, Mieszane preparaty biologiczne do celów medycz-
nych, Preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, 
Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty 
chemiczne do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, Preparaty kantarydowe do użytku 
medycznego, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
Preparaty medyczne, Preparaty mineralne do celów me-
dycznych, Preparaty na bazie mikroorganizmów do celów 
medycznych, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Sekwencje kwasów 
nukleinowych do celów medycznych i weterynaryjnych, 
Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Serum kojące dla 
skóry [lecznicze], Środki aktywujące czynność komórkową 
do celów medycznych, Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, 
Aminokwasy do celów medycznych, Aminokwasy do celów 
medycznych lub weterynaryjnych.

(210) 542607 (220) 2022 04 30
(731) STANISZEWSKI MARCIN MAR-FRUIT, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MRUCZUŚ i MIKUŚ PSI FRYZJER
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 03.01.08, 
03.01.06

(510), (511) 44 Usługi salonów piękności dla zwierząt do-
mowych.

(210) 542625 (220) 2022 04 29
(731) SGI SOKOŁÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, 36 Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 
udzielanie kredytów, inwestycje finansowe, 37 Usługi budow-
lane, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, rozbiórka bu-
dynków, konstrukcja budynków, burzenie konstrukcji.

(210) 542629 (220) 2022 04 29
(731) KOZUBEK MARCIN DR SPIL POLSKA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Spil Polska

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.07.15, 24.07.23, 07.01.01
(510), (511) 28 Przyrządy na place zabaw, Przyrządy na place 
zabaw wykonane z metalu, Przyrządy na place zabaw wy-
konane z tworzyw sztucznych, Konstrukcje do wspinania 
ze zjeżdżalnią jako urządzenia do zabawy dla dzieci, Wypo-
sażenie placów zabaw, Konstrukcje z drabinkami dla dzieci, 
Piaskownice jako wyposażenie placów zabaw, Zjeżdżalnie 
jako wyposażenie placów zabaw, Huśtawki jako wyposaże-
nie placów zabaw, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Platformy 
do ćwiczeń, Urządzenia do ćwiczeń do zabawy, Urządzenia 
do wzmacniania ciała, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługi-
wany ręcznie.

(210) 542660 (220) 2022 05 02
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA ŁYSECKIE
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 

szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, 
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-
so, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Pro-
dukty gotowe na bazie wędlin, Przetwory z mięsa włącza-
jąc wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby 
mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty z branż: 
spożywczej, Odzieżowej, Obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec, 
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny.

(210) 542683 (220) 2022 05 04
(731) ROYAL CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PÙCK BROWAR

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.11.15, 05.07.02
(510), (511) 32 Bezalkoholowe napoje gazowane, Brzeczka 
piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (Wyciąg z -) do wytwarza-
nia piwa, Cola, Ekstrakty chmielowe do sporządzania napo-
jów, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Gazowana woda 
mineralna, Gazowane soki owocowe, Korzenne piwa, Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mineralizo-
wane piwa, Mineralne (wody -) [napoje], Napoje bezalkoho-
lowe o smaku piwa, Napoje energetyzujące, Napoje funkcjo-
nalne na bazie wody, Napoje izotoniczne, Napoje orzeźwia-
jące, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i produkty 
piwowarskie, Piwo jasne typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo 
pszeniczne, Piwo słodowe, Porter [rodzaj mocnego, ciemne-
go piwa], Smakowa woda mineralna, Woda gazowana, Woda 
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda niega-
zowana, Woda stołowa.

(210) 542712 (220) 2022 05 04
(731) LINOV YURII LITRADE, Smolec
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GO fitness

(531) 26.01.06, 26.01.07, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Anoraki, Bandany, Bermudy (szorty), Ble-
zery, Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bluz-
ki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Bolerka, Bryczesy 
do chodzenia, Burki, Długie kurtki, Czapeczki na przyjęcia 
[odzież], Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczy-
stości, Ciepłe kurtki robocze, Długie luźne stroje, Dresy or-
talionowe, Dresy wiatroszczelne, Dwurzędowe kurtki mary-
narskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Golfy, Golfy [odzież], 
Grube kurtki, Kamizelki, Kamizelki kamuflażowe, Kamizelki 
do ochrony przed wiatrem, Kamizelki z polaru, Kąpielowe 
kostiumy, Kąpielówki, Kombinezony, Kombinezony damskie 
jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony do nart wodnych, 
Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony [odzież], Kom-
binezony piankowe do windsurfingu, Kombinezony pian-
kowe do sportów wodnych powierzchniowych, Komplety 
do biegania [odzież], Komplety do joggingu [odzież], Kom-
plety koszulek i spodenek, Komplety odzieżowe ze spoden-
kami, Komplety sportowe, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn 
i kobiet, Koszule sportowe, Koszule z dzianiny, Koszule z gol-
fem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule zapinane, Koszulki 
bez rękawów do biegania, Koszulki bez rękawów, Koszulki 
dla siatkarzy, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastyczne bez 
rękawów, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki 
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki spor-
towe z krótkimi rękawami, Koszulki z dzianiny typu pique, 
Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krótkie 
spodnie, Krótkie luźne kurtki do pasa, Kurtki, Kurtki bluzy, 
Kurtki bez rękawów, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, 
Kurtki dżinsowe, Kurtki koszulowe, Kurtki jako odzież sporto-
wa, Kurtki narciarskie, Kurtki [odzież], Kurtki sportowe, Kurtki 
sportowe do rozgrzewki, Kurtki z dzianiny polarowej, Leggin-
sy, Legginsy ciążowe, Kurtki z rękawami, Kurtki zamszowe, 
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Ma-
ski ochronne [odzież], Męska bielizna jednoczęściowa, Mę-
skie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Nieprze-
makalna odzież wierzchnia, Odzież do sztuk walki, Odzież 
do tenisa, Odzież do uprawiania judo, Odzież do uprawiania 
zapasów, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież dżinsowa, 
Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież przeciwdesz-
czowa, Odzież sportowa, Odzież surfingowa, Odzież trenin-
gowa, Odzież triatlonowa, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla dzieci, 
Odzież wodoodporna, Opaski na biust [odzież], Opaski prze-
ciwpotne na nadgarstek, Opaski przeciwpotne do tenisa, 
Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki dziane, Rękawiczki dla 
rowerzystów, Rękawiczki bez palców, Rękawice do nurkowa-
nia, Rękawice do snowboardu, Rękawice jeździeckie, Ręka-
wiczki samochodowe, Skarpety do jogi, Skarpety sportowe, 
Spodenki, Spodenki dla rowerzystów, Spodenki do futbolu 
amerykańskiego, Spodenki kąpielowe, Spodenki rowerowe 
na szelkach, Spódnica-spodnie, Spódnice golfowe, Spódni-
co-spodenki, Spodnie, Spodnie capri, Spodnie do ćwiczeń 
fizycznych, Spodnie do futbolu amerykańskiego, Spodnie 
do jeździectwa, Spodnie do joggingu, Spodnie do joggingu 
[odzież], Spodnie do jogi, Spodnie do rozgrzewki, Spodnie 
dresowe, Spodnie golfowe, Spodnie kamuflażowe, Spodnie 
joggingowe, Spodnie od dresu, Spodnie sportowe, Spodnie 
sportowe pochłaniające wilgoć, Stroje do sportów walki, 

Stroje jednoczęściowe, Stroje plażowe, Stroje sportowe, Swe-
try [odzież], Szorty, Szorty [odzież], Szorty sportowe, Szorty 
kąpielowe, T-shirty z krótkim rękawem, Topy bez ramiączek, 
Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], Topy sportowe 
do rozgrzewki, Topy wiązane na szyi, Topy z dzianin.

(210) 542729 (220) 2022 05 05
(731) GRABOWSKI KAMIL, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNDER3

(531) 24.15.01, 24.15.07, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 
27.07.01, 27.07.12, 27.07.17, 27.07.21, 29.01.12

(510), (511) 35 Usługi w zakresie rozpowszechniania ma-
teriałów reklamowych i promocyjnych w postaci próbek, 
ulotek, katalogów, gazetek, prospektów i broszur informacyj-
nych, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsłu-
gi wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów 
w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi w zakresie ba-
dań rynkowych i badań opinii publicznej, Dekoracja wystaw 
i witryn sklepowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, 
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej i handlowej, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
za pośrednictwem radia, telewizji oraz sieci Internet odzieży, 
nakryć głowy, bielizny, kostiumów kąpielowych, obuwia, czę-
ści odzieży i nakryć głowy, kosmetyków, kalendarzy, artyku-
łów gospodarstwa domowego, elektroniki, mebli, wyrobów 
jubilerskich i zegarmistrzowskich, artykułów papierniczych, 
wyrobów skórzanych, toreb, portfeli, artykułów dekoracyj-
nych, gier i zabawek, gadżetów reklamowych, tkanin, tkanin 
do dekoracji wnętrz, wyrobów tekstylnych, statuetek, figu-
rek, obrazów, luster, lamp, urządzeń oświetleniowych, dzieł 
sztuki, nadruków i nalepek na towary, w tym na odzież, obu-
wie, kubki, breloki, torby, flagi i maszty, leżaki, krzesła, ręczniki, 
stroje sportowe, podkładki pod myszy komputerów, tkaniny, 
Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, Usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, 
Usługi w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, Pokazy towarów, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe.

(210) 542732 (220) 2022 05 05
(731) GRABOWSKI KAMIL, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) UNDERTHREE
(510), (511) 35 Usługi w zakresie rozpowszechniania ma-
teriałów reklamowych i promocyjnych w postaci próbek, 
ulotek, katalogów, gazetek, prospektów i broszur informacyj-
nych, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsłu-
gi wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów 
w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi w zakresie ba-
dań rynkowych i badań opinii publicznej, Dekoracja wystaw 
i witryn sklepowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie organizowa-
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nia i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, 
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej i handlowej, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
za pośrednictwem radia, telewizji oraz sieci Internet odzieży, 
nakryć głowy, bielizny, kostiumów kąpielowych, obuwia, czę-
ści odzieży i nakryć głowy, kosmetyków, kalendarzy, artyku-
łów gospodarstwa domowego, elektroniki, mebli, wyrobów 
jubilerskich i zegarmistrzowskich, artykułów papierniczych, 
wyrobów skórzanych, toreb, portfeli, artykułów dekoracyj-
nych, gier i zabawek, gadżetów reklamowych, tkanin, tkanin 
do dekoracji wnętrz, wyrobów tekstylnych, statuetek, figu-
rek, obrazów, luster, lamp, urządzeń oświetleniowych, dzieł 
sztuki, nadruków i nalepek na towary, w tym na odzież, obu-
wie, kubki, breloki, torby, flagi i maszty, leżaki, krzesła, ręczniki, 
stroje sportowe, podkładki pod myszy komputerów, tkaniny, 
Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, Usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, 
Usługi w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, Pokazy towarów, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe.

(210) 542750 (220) 2022 05 05
(731) MADAME CHROMATIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADAME CHROMATIQUE

(531) 26.13.25, 26.01.05, 26.01.06, 26.05.04, 29.01.14, 27.05.01, 
27.05.05, 02.09.01

(510), (511) 16 Druki, Fotografie, Dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Obrazy, Albu-
my, Broszury, Książki, Katalogi, Czasopisma, Karty pocztowe, 
Reprodukcje graficzne, Wydruki graficzne, Obrazy i zdjęcia, 
Drukowane reprodukcje obrazów, Ulotki i foldery reklamo-
we, Biuletyny informacyjne, Materiały reklamowe i promo-
cyjne drukowane, Plakaty, Kalendarze, Materiały piśmienne, 
Zakładki, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Admi-
nistrowanie zawodami w celach reklamowych, Impresariat 
w działalności artystycznej, Negocjowanie kontraktów re-
klamowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań bizne-
sowych, Organizowanie prezentacji osób w celach bizneso-
wych, Usługi agencji literackich obejmujące negocjowanie 
umów, Świadczenie pomocy w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi impresariów w działalności artystycznej, 
Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, 
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców 
muzycznych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi roz-
rywkowe, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone przez agencje teatralne, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz teatrów, Przygotowanie 

kampanii reklamowych i promocyjnych przedsięwzięć ar-
tystycznych, Promocja artystów i ich dzieł, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub 
reklamowych, Promowanie dzieł sztuki artystów, Marketing 
i promocja dzieł sztuki, Promowanie dzieł sztuki innych osób, 
Usługi sprzedaży reprodukcji cyfrowych dzieł sztuki, Usługi 
sprzedaży dzieł sztuki, Usługi sprzedaży w związku z dzie-
łami sztuki, Usługi sprzedaży materiałów promocyjnych, 
Usługi przedstawicielskie i agencyjne: promocja artystów 
z kraju i zagranicy, Usługi związane z promocją i wspomaga-
niem działalności artystycznych, 41 Organizowanie wystaw 
i imprez kulturalnych, Organizowanie wystaw wyrobów 
artystycznych i dzieł sztuki, Organizowanie i prowadzenie 
eventów artystycznych, wernisaży, seminariów, sympozjów, 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych w dziedzinie 
sztuki, Prezentacja działalności artystycznej, Przedsięwzięcia 
artystyczne, Usługi związane z wystawieniem działalności 
artystycznych, Usługi związane z wystawami sztuki, Działal-
ność kulturalna – usługi związane z prezentacją dzieł sztuki 
w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, wysta-
wy związane z dziełami sztuki, kulturą, Usługi galerii sztuki, 
Wystawy sztuki, Usługi galerii sztuki on-line, Usługi kultural-
ne, Usługi edukacyjne w zakresie sztuki, Udostępnienie infor-
macji dotyczących wydarzeń związanych z działami sztuki.

(210) 542752 (220) 2022 05 05
(731) GRABOWSKI KAMIL, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3

(531) 24.15.01, 24.15.07, 24.15.13, 27.07.01, 27.07.12, 27.07.17, 
29.01.12

(510), (511) 35 Usługi w zakresie rozpowszechniania ma-
teriałów reklamowych i promocyjnych w postaci próbek, 
ulotek, katalogów, gazetek, prospektów i broszur informacyj-
nych, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsłu-
gi wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów 
w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi w zakresie ba-
dań rynkowych i badań opinii publicznej, Dekoracja wystaw 
i witryn sklepowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, 
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej i handlowej, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
za pośrednictwem radia, telewizji oraz sieci Internet odzieży, 
nakryć głowy, bielizny, kostiumów kąpielowych, obuwia, czę-
ści odzieży i nakryć głowy, kosmetyków, kalendarzy, artyku-
łów gospodarstwa domowego, elektroniki, mebli, wyrobów 
jubilerskich i zegarmistrzowskich, artykułów papierniczych, 
wyrobów skórzanych, toreb, portfeli, artykułów dekoracyj-
nych, gier i zabawek, gadżetów reklamowych, tkanin, tkanin 
do dekoracji wnętrz, wyrobów tekstylnych, statuetek, figu-
rek, obrazów, luster, lamp, urządzeń oświetleniowych, dzieł 
sztuki, nadruków i nalepek na towary, w tym na odzież, obu-
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wie, kubki, breloki, torby, flagi i maszty, leżaki, krzesła, ręczniki, 
stroje sportowe, podkładki pod myszy komputerów, tkaniny, 
Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, Usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, 
Usługi w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, Pokazy towarów, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe.

(210) 542761 (220) 2022 05 05
(731) TERLECKI ŁUKASZ DIGITAL THINK, Żurawiczki
(540) (znak słowny)
(540) robotico
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja przedszkolna, Seminaria 
edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Testy edukacyjne, Usłu-
gi edukacyjne, Badania edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, 
Sprawdziany edukacyjne, Usługi przedszkoli [edukacja], In-
formacja o edukacji, Usługi edukacji percepcyjnej, Budowa-
nie zespołu (edukacja), Informacje o edukacji, Edukacja [na-
uczanie], Edukacja zawodowa, Edukacja sportowa, Zapew-
nianie edukacji, Edukacja dorosłych, Edukacja prawna, Edu-
kacja językowa, Usługi szkół [edukacja], Doradztwo zawo-
dowe [edukacja], Edukacyjne usługi doradcze, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Przyznawanie świa-
dectw edukacyjnych, Wydawanie nagród edukacyjnych, Za-
pewnianie pokazów edukacyjnych, Usługi doradztwa edu-
kacyjnego, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Za-
rządzanie usługami edukacyjnymi, Organizacja konkursów 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, 
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Dostarczanie 
informacji edukacyjnych, Wynajmowanie robotów edukacyj-
nych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Edukacyjne 
usługi egzaminowania, Organizacja egzaminów [edukacja], 
Wyższe uczelnie [edukacja], Zapewnianie kursów edukacyj-
nych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Organizowa-
nie wystaw edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyj-
nych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, Organizowanie sympozjów 
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Orga-
nizacja konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Organizowanie wy-
kładów edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych, 
Wyznaczanie standardów edukacyjnych, Usługi instytutów 
edukacyjnych, Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, Prze-
prowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie 
sprawdzianów edukacyjnych, Organizowanie kongresów 
edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania 
kursów edukacyjnych, Usługi informacyjne dotyczące edu-
kacji, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Infor-
macje dotyczące edukacji sportowej, Usługi dotyczące edu-
kacji technologicznej, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja w dziedzinie informa-
tyki, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi roz-
rywkowe świadczone dla dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi edukacyjne świadczone 
dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwo-
jem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne dla 
dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyj-
ne dotyczące informatyki kwantowej, Usługi szkoleniowe 
dotyczące stosowania technologii informatycznej, Szkolenia 
w zakresie programowania komputerów, Organizowanie 
kursów stosujących metody nauczania programowanego, 
Organizacja szkoleń, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy 
szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Nauczanie i szko-

lenia, Szkolenie i instruktaż, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenie 
dotyczące komputerów, Organizowanie seminariów szkole-
niowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organi-
zowanie kursów szkoleniowych, Wypożyczanie symulato-
rów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Warsztaty 
w celach szkoleniowych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, 
Warsztaty w celach edukacyjnych, Organizacja warsztatów 
i seminariów, Prowadzenie kursów, seminariów i warszta-
tów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkole-
niowych, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów 
szkoleniowych, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Prowadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów 
instruktażowych, Organizowanie kursów instruktażowych, 
Kursy instruktażowe, Usługi instruktażowe i szkoleniowe.

(210) 542766 (220) 2022 05 05
(731) TERLECKI ŁUKASZ DIGITAL THINK, Żurawiczki
(540) (znak słowny)
(540) RoboBlocks.pl
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja przedszkolna, Seminaria 
edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Testy edukacyjne, Usłu-
gi edukacyjne, Badania edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, 
Sprawdziany edukacyjne, Usługi przedszkoli [edukacja], In-
formacja o edukacji, Usługi edukacji percepcyjnej, Budowa-
nie zespołu (edukacja), Informacje o edukacji, Edukacja [na-
uczanie], Edukacja zawodowa, Edukacja sportowa, Zapew-
nianie edukacji, Edukacja dorosłych, Edukacja prawna, Edu-
kacja językowa, Usługi szkół [edukacja], Doradztwo zawo-
dowe [edukacja], Edukacyjne usługi doradcze, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Przyznawanie świa-
dectw edukacyjnych, Wydawanie nagród edukacyjnych, Za-
pewnianie pokazów edukacyjnych, Usługi doradztwa edu-
kacyjnego, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Za-
rządzanie usługami edukacyjnymi, Organizacja konkursów 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, 
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Dostarczanie 
informacji edukacyjnych, Wynajmowanie robotów edukacyj-
nych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Edukacyjne 
usługi egzaminowania, Organizacja egzaminów [edukacja], 
Wyższe uczelnie [edukacja], Zapewnianie kursów edukacyj-
nych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Organizowa-
nie wystaw edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyj-
nych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, Organizowanie sympozjów 
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Orga-
nizacja konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Organizowanie wy-
kładów edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych, 
Wyznaczanie standardów edukacyjnych, Usługi instytutów 
edukacyjnych, Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, Prze-
prowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie 
sprawdzianów edukacyjnych, Organizowanie kongresów 
edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania 
kursów edukacyjnych, Usługi informacyjne dotyczące edu-
kacji, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Infor-
macje dotyczące edukacji sportowej, Usługi dotyczące edu-
kacji technologicznej, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja w dziedzinie informa-
tyki, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi roz-
rywkowe świadczone dla dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla 
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dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi edukacyjne świadczone 
dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwo-
jem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne dla 
dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyj-
ne dotyczące informatyki kwantowej, Usługi szkoleniowe 
dotyczące stosowania technologii informatycznej, Szkolenia 
w zakresie programowania komputerów, Organizowanie 
kursów stosujących metody nauczania programowanego, 
Organizacja szkoleń, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy 
szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Nauczanie i szko-
lenia, Szkolenie i instruktaż, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenie 
dotyczące komputerów, Organizowanie seminariów szkole-
niowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organi-
zowanie kursów szkoleniowych, Wypożyczanie symulato-
rów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Warsztaty 
w celach szkoleniowych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, 
Warsztaty w celach edukacyjnych, Organizacja warsztatów 
i seminariów, Prowadzenie kursów, seminariów i warszta-
tów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkole-
niowych, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów 
szkoleniowych, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Prowadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów 
instruktażowych, Organizowanie kursów instruktażowych, 
Kursy instruktażowe, Usługi instruktażowe i szkoleniowe.

(210) 542767 (220) 2022 05 05
(731) PRIVATE LABEL TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowny)
(540) BOOM BOX
(510), (511) 3 Produkty toaletowe, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, 16 Papier higieniczny, papier toa-
letowy, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa [papierowe].

(210) 542780 (220) 2022 05 06
(731) DESIGN FISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn Krajeński
(540) (znak słowny)
(540) DRAGON SUGOI
(510), (511) 28 Sprzęt wędkarski, Żyłki wędkarskie, Zanę-
ty wędkarskie, Sztuczna przynęta, Wędki, Spławiki [sprzęt 
wędkarski], Sieci wędkarskie, Przypony wędkarskie, Podpórki 
do wędek, Kołowrotki wędkarskie, Czujniki brania, Ciężarki 
do wędek, Wskaźniki brania [sprzęt wędkarski].

(210) 542787 (220) 2022 05 06
(731) CHANEL SARL, GLARUS, CH
(540) (znak słowny)
(540) COCO
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy optyczne, Artyku-
ły optyczne, Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary 
ochronne do uprawiania sportu, Artykuły optyczne do upra-
wiania sportu, Okulary 3D, Okulary inteligentne, Okula-
ry [optyka], Lornetki, Etui i sznurki do okularów, okularów 
przeciwsłonecznych, okularów ochronnych do uprawiania 
sportu, okularów 3D, okularów inteligentnych, artykułów 
optycznych, lornetek, Łańcuszki do okularów, Szkła kontak-
towe, Pojemniczki na szkła kontaktowe i etui na soczewki 
do okularów, Oprawki i soczewki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych, Obudowy, futerały, etui, pokrowce 

i torby do transportu telefonów komórkowych, smartfonów, 
urządzeń i przyrządów do telekomunikacji, Obudowy, fute-
rały, etui, pokrowce i torby do transportu tabletów, kompu-
terów i urządzeń komputerowych, Obudowy, futerały, etui, 
pokrowce i torby do transportu urządzeń elektronicznych, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Kodowane karty lo-
jalnościowe, Kodowane karty debetowe, Kodowane karty 
kredytowe, Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty-
-klucze, Podkładki pod myszy komputerowe, Płyty kompak-
towe, Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Płyty DVD, Pamięci 
zewnętrzne USB, Słuchawki [zakładane na głowę], Głośniki, 
Magnesy dekoracyjne, Grafika do pobrania do telefonów 
komórkowych, Dzwonki do pobierania do telefonów ko-
mórkowych, Akcesoria do telefonów komórkowych, smart-
fonów, tabletów i komputerów przenośnych [podręcznych], 
Kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Pro-
gramy komputerowe nagrane, Oprogramowanie użytkowe 
do komputerów osobistych, komputerów przenośnych, te-
lefonów komórkowych, smartfonów i tabletów, Oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów 
informacji, które można pobrać ze światowej sieci kompu-
terowej, Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Podca-
sty do pobrania, Webcasty do pobrania, Oprogramowanie 
do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, Programy 
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszu-
kiwanie baz danych on-line, Ładowarki do baterii, Ładowarki 
do telefonów komórkowych, smartfonów, urządzeń i przy-
rządów do telekomunikacji, urządzeń i przyrządów kom-
puterowych i urządzeń elektronicznych, Znaki, świecące, 
Znaki mechaniczne, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, 
Znaki cyfrowe, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia 
i przyrządy dydaktyczne i do nauczania, Oprogramowanie 
do nauki z wykorzystaniem sieci komputerowych i inter-
netu do celów dydaktycznych i szkoleniowych, Nośniki 
do nagrywania danych z nagranymi programami kompute-
rowymi do materiałów dydaktycznych, Zegarki inteligentne, 
Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
Smartfony, Urządzenia do przesyłania dźwięku i obrazów, Te-
leskopy, Wysokościomierze, Urządzenia systemu GPS, Kaski 
ochronne do uprawiania sportu, Maski ochronne, Skafandry 
dla nurków, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
Kamizelki ratunkowe, Gaśnice, Ochraniacze zębów do upra-
wiania sportu, Osłony głowy do uprawiania sportu, Gwizdki 
sportowe, Gwizdki do przywoływania zwierząt, 14 Biżuteria 
i wyroby jubilerskie, Bransolety, Naszyjniki [biżuteria], Wisior-
ki, Pierścionki [biżuteria], Broszki [biżuteria], Łańcuszki [biżu-
teria], Spinki do mankietów, Biżuteria z emalii komórkowej, 
Kolczyki, Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprze-
tworzone, Biżuteria do noszenia na głowie, Kamienie jubi-
lerskie, Diamenty, Zawieszki [biżuteria], Zapięcia do biżuterii, 
Ozdoby [biżuteria], Amulety [biżuteria], Medaliony [biżuteria], 
Odznaki z metali szlachetnych, Biżuteria do obuwia, Biżuteria 
do kapeluszy, Szpilki [biżuteria], Medale, Szpilki do krawatów, 
Szpilki ozdobne, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Pudełka 
z metali szlachetnych, Kasetki na biżuterię, Posążki z meta-
li szlachetnych, Kółka do kluczy, Dzieła sztuki z metali szla-
chetnych, Przyrządy do mierzenia czasu i instrumenty chro-
nometryczne, Zegarki, Zegarki na rękę, Opaski i bransoletki 
do zegarków, Paski do zegarków, Łańcuszki do zegarków, 
Zegary, Mechanizmy do zegarów i zegarków, Czasomierze 
[zegarki], Chronografy, Tarcze [zegarmistrzostwo], Szkiełka 
do zegarków, Akcesoria do zegarków, Obudowy do zegarów 
i zegarków, Etui na zegarki [prezentacja], 18 Skóra i imitacja 
skóry, Futro, Kufry bagażowe, Torby przenośne, Bagaż, Waliz-
ki, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Parasolki, parasole 
(duże) i laski, Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, Portfele, Port-
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monetki (pojemniki na monety), Podróżne torby na ubranie, 
Torby, Torby na laptopy, Etui na karty, Pojemniki na wizytów-
ki, Teczki na nuty, Kosmetyczki bez wyposażenia, Aktówki, 
Torebki, Plecaki, Torby na kółkach, Torby alpinistyczne, Torby 
turystyczne, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby szkolne 
[z paskiem na ramię], Torby sportowe, Obroże dla zwierząt, 
Okrycia dla zwierząt, Torby na zakupy, Koperty ze skóry 
do pakowania, Worki, Sakiewki, Etui na klucze, Teczki, Za-
wieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], Pudła skórzane 
na kapelusze, Sznurówki skórzane, Czekany, Kije trekkingo-
we, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Koszule, Koszulki 
z krótkim rękawem, Spodnie, Sukienki, Długie luźne stroje, 
Garnitury, Odzież ze skóry lub imitacji skóry, Paski [odzież], 
Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Futra [odzież], 
Rękawiczki, Szaliki, Szale, Krawaty, Wyroby pończosznicze, 
Skarpetki, Pantofle domowe, Pończochy, Rajstopy, Obuwie 
plażowe, Buty narciarskie, Buty sportowe, Bielizna osobista, 
Kostiumy kąpielowe, Maski na oczy do spania, Mundury, 
Bandany na szyję, Opaski na głowę, Czapki [nakrycia głowy], 
Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Botki, Buty za kost-
kę, Podwiązki, Apaszki [chustki], Bokserki, Kąpielówki, Kaptu-
ry [odzież], Pulowery, Bluzy, Swetry, Kombinezony [odzież], 
Podkoszulki sportowe, Szarfy [do ubrania], Rękawice narciar-
skie, Kamizelki, Bezrękawniki, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Ochraniacze przeciwśnieżne, Spódnico-spodenki, 
Legginsy, Podkoszulki bez rękawów, Płaszcze, Palta, Kurtki 
[odzież], Żakiety, Rękawiczki z jednym palcem, Kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, Daszki [nakrycia 
głowy], Daszki do czapek, Stroje przeciwdeszczowe, Bielizna 
wchłaniająca pot, Nauszniki [odzież], Mufki [odzież].

(210) 542790 (220) 2022 05 06
(731) OLBRYCH KLAUDIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO HANDLOWE OLBRYCH-CAR,  
Roszowicki Las

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miii Mi for Kids

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 542795 (220) 2022 05 06
(731) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Sól nieprzetworzona, Sól kamienna, Sól do ce-
lów przemysłowych, Granulat solny do celów przemysło-
wych, Sól do konserwowania inna niż do żywności, Tabletki 
solne (sól przemysłowa do zmiękczania wody), Sole (prepa-
raty chemiczne), Sól w stanie surowym, Sole alkaliczne, Sole 
złożone, Sole surowe, Sole amoniakalne, Sole sodowe (związ-
ki chemiczne), Sole sodowe (preparaty chemiczne), Sole nie-
organiczne do celów przemysłowych, Sól do użytku w prze-
myśle mydlarskim, Sole metali szlachetnych do celów prze-
mysłowych, Preparaty z soli żelaza do celów przemysłowych, 
Sole magnezowe do użytku w procesach produkcyjnych, 
Sól morska do konserwowania inna niż do żywności, Sól 
kuchenna do konserwowania (inna niż artykuły spożywcze), 
Jodowane sole, 3 Sole zapachowe do kąpieli, Nielecznicze 
sole do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
Sole pod prysznic nie do celów medycznych, Sole do kąpieli, 
Sole wybielające, 5 Sole do celów medycznych, Sole pota-
sowe do celów medycznych, Sole magnezu do użytku far-
maceutycznego, Sole sodowe do celów medycznych, Sole 
mineralne do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów 
medycznych, Związki soli wapnia do użytku farmaceutycz-
nego, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Sole wód mine-
ralnych, Sole mineralne do kąpieli, Roztwory farmaceutyczne 
stosowane w dializach, Roztwory elektrolitowe do użytku 
medycznego, Roztwory oczyszczające do użytku medycz-
nego, Doustne sole nawadniające, Produkty i preparaty sol-
ne o działaniu dezynfekującym i przeciwbakteryjnym, 30 Sól, 
Sól kamienna spożywcza, Sól kuchenna, Sól spożywcza jo-
dowana, Sól spożywcza niejodowana, Sól spożywcza peklu-
jąca, Sól spożywcza zawierająca fluor, Sól warzona spożyw-
cza, Sól do konserwowania żywności, Przyprawy, Mieszanki 
przypraw, 31 Sól dla zwierząt hodowlanych, Sól dla bydła, 
Sól paszowa, Lizawki solne dla zwierząt jako dodatki do pasz 
nie dla celów leczniczych, Sól pastewna.

(210) 542796 (220) 2022 05 06
(731) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Sól nieprzetworzona, Sól kamienna, Sól do ce-
lów przemysłowych, Granulat solny do celów przemysło-
wych, Sól do konserwowania inna niż do żywności, Tabletki 
solne (sól przemysłowa do zmiękczania wody), Sole (prepa-
raty chemiczne), Sól w stanie surowym, Sole alkaliczne, Sole 
złożone, Sole surowe, Sole amoniakalne, Sole sodowe (związ-
ki chemiczne), Sole sodowe (preparaty chemiczne), Sole nie-
organiczne do celów przemysłowych, Sól do użytku w prze-
myśle mydlarskim, Sole metali szlachetnych do celów prze-
mysłowych, Preparaty z soli żelaza do celów przemysłowych, 
Sole magnezowe do użytku w procesach produkcyjnych, 
Sól morska do konserwowania inna niż do żywności, Sól 
kuchenna do konserwowania (inna niż artykuły spożywcze), 
Jodowane sole, 3 Sole zapachowe do kąpieli, Nielecznicze 
sole do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
Sole pod prysznic nie do celów medycznych, Sole do kąpieli, 
Sole wybielające, 5 Sole do celów medycznych, Sole pota-
sowe do celów medycznych, Sole magnezu do użytku far-
maceutycznego, Sole sodowe do celów medycznych, Sole 
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mineralne do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów 
medycznych, Związki soli wapnia do użytku farmaceutycz-
nego, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Sole wód mine-
ralnych, Sole mineralne do kąpieli, Roztwory farmaceutyczne 
stosowane w dializach, Roztwory elektrolitowe do użytku 
medycznego, Roztwory oczyszczające do użytku medycz-
nego, Doustne sole nawadniające, Produkty i preparaty sol-
ne o działaniu dezynfekującym i przeciwbakteryjnym, 30 Sól, 
Sól kamienna spożywcza, Sól kuchenna, Sól spożywcza jo-
dowana, Sól spożywcza niejodowana, Sól spożywcza peklu-
jąca, Sól spożywcza zawierająca fluor, Sól warzona spożyw-
cza, Sól do konserwowania żywności, Przyprawy, Mieszanki 
przypraw, 31 Sól dla zwierząt hodowlanych, Sól dla bydła, 
Sól paszowa, Lizawki solne dla zwierząt jako dodatki do pasz 
nie dla celów leczniczych, Sól pastewna.

(210) 542797 (220) 2022 05 07
(731) PELLET ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błaszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pellet ENERGY

(531) 05.03.14, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 Materiały palne wytworzone z drewna i roślin 
energetycznych, Drewno stosowane jako materiał opałowy, 
Paliwa stałe w formie granulek, brykietów, Granulki drzewne 
do ogrzewania, Granulowane trociny, sprasowane trociny 
drzewne do użytku jako paliwo, Odpady drzewne, rozpałki, 
wióry drzewne, Zrębki drzewne, zrzyny drzewne do użytku 
jako paliwo, Brykiety z materiałów palnych, brykiet drzewny, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzeda-
ży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących 
towarów: paliwa stałe, granulki drzewne do ogrzewania, 
granulowane trociny, sprasowane trociny drzewne, brykie-
ty do użytku jako paliwo, odpady drzewne, rozpałki, wióry 
drzewne do użytku jako paliwo, Organizowanie sieci sprze-
daży, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo handlowe, 39 Skła-
dowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie 
paliw stałych w formie granulek, sprasowanych trocin, bry-
kietów materiałów palnych, Transport.

(210) 542799 (220) 2022 05 08
(731) SKRZYPEK-JABŁOŃSKA MAGDALENA FUSIMA, Krasne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FA FUSIMA

(531) 26.11.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby ju-
bilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki.

(210) 542809 (220) 2022 05 06
(731) LEAN W MEDYCYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEAN W MEDYCYNIE

(531) 03.11.03, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi konsultingowe w zakresie lean mana-
gement w służbie zdrowia, 41 Organizacja szkoleń w zakresie 
lean management w służbie zdrowia, Publikacja czasopism, 
Publikacja treści edukacyjnych w zakresie lean management 
w służbie zdrowia, Publikacja i redakcja materiałów drukowa-
nych, Publikacja książek i czasopism w zakresie lean mana-
gement w służbie zdrowia online, Publikacja i redagowanie 
książek w zakresie lean management w służbie zdrowia, Or-
ganizowanie konferencji dla osób trzecich w zakresie lean 
management w służbie zdrowia, Organizacja wykładów 
w zakresie lean management w służbie zdrowia.

(210) 542822 (220) 2022 05 09
(731) FRANDZEL JACEK, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBABownia

(531) 13.01.25, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z ke-
baba, 43 Bary, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringo-
we, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, Oferowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach.

(210) 542825 (220) 2022 05 09
(731) KMSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) OLAVIQ
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Prepa-
raty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki perfumeryjne i za-
pachowe, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
kolorowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Pre-
paraty do pielęgnacji skóry, włosów, oczu i paznokci, Środki 
do pielęgnacji włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aro-
matyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki 
zapachowe do celów domowych.

(210) 542826 (220) 2022 05 09
(731) KARTAL ONUR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Littstar SPORT TREND

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Balerinki [obuwie], Baletki, 
Botki, Buty dziecięce, Buty robocze, Buty sportowe, Eleganc-
kie buty wyjściowe, Espadryle, Mokasyny, Obuwie codzienne, 
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, 
Sandały, Tenisówki, Apaszki, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna 
dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Blezery, Bluzki, Bluzy spor-
towe, Dżinsy, Garnitury, Getry, Golfy, Kombinezony, Koszule, 
Koszulki polo, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim 
rękawem, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki 
sportowe, Legginsy, Majtki, Piżamy, Płaszcze, Podkoszulki, Pod-
koszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Polary, Półgolfy, 
Pulowery, Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Spodnie, Swetry, 
Szale, Szaliki, Szorty, Tuniki, Wiatrówki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej następującymi towarami: nakrycia gło-
wy, balerinki [obuwie], baletki, botki, buty dziecięce, buty ro-
bocze, buty sportowe, eleganckie buty wyjściowe, espadryle, 
mokasyny, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie dla 
kobiet, obuwie dla mężczyzn, sandały, tenisówki, apaszki, bez-
rękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, 
blezery, bluzki, bluzy sportowe, dżinsy, garnitury, getry, golfy, 
kombinezony, koszule, koszulki polo, koszule z krótkimi ręka-
wami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krót-
kie spodnie, kurtki, kurtki sportowe, legginsy, majtki, piżamy, 
płaszcze, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszul-
ki sportowe, polary, półgolfy, pulowery, skarpetki, spodenki, 
spódnice, spodnie, swetry, szale, szaliki, szorty, tuniki, wiatrów-
ki, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej online następujący-
mi towarami: nakrycia głowy, balerinki [obuwie], baletki, botki, 
buty dziecięce, buty robocze, buty sportowe, eleganckie buty 
wyjściowe, espadryle, mokasyny, obuwie codzienne, obuwie 
dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, sandały, 
tenisówki, apaszki, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, 
bielizna dla mężczyzn, blezery, bluzki, bluzy sportowe, dżin-
sy, garnitury, getry, golfy, kombinezony, koszule, koszulki polo, 
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, ko-
szulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki sportowe, 
legginsy, majtki, piżamy, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki 
bez rękawów, podkoszulki sportowe, polary, półgolfy, pulowe-
ry, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, swetry, szale, szaliki, 
szorty, tuniki, wiatrówki.

(210) 542829 (220) 2022 05 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PRO-SERVICE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurotox

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Wykrywacze [detektory], Systemy alarmowe, 
Mikroprocesowe systemy detekcji i pomiaru gazów, Detek-
tory gazów, Detektory gazów toksycznych i wybuchowych, 

Mierniki gazów toksycznych i wybuchowych, Urządzenia 
i instrumenty sygnalizacyjne, Instalacje elektryczne do zdal-
nego sterowania procesami przemysłowymi, Sterowniki 
stosowane w informatyce oraz podczas detekcji i pomiaru 
gazów, Elektroniczny i elektryczny system bezpieczeństwa 
w przemyśle, mieszkalnictwie, energetyce, Programy kom-
puterowe.

(210) 542834 (220) 2022 05 09
(731) MAZUR MARCIN F.H.P.U. GRUPA FOLFLEX, Kętrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUN 4 ALL STRZELECTWO SPORTOWO 

REKREACYJNE smile wait for flash

(531) 01.01.03, 23.03.01, 23.03.05, 26.01.05, 26.01.13, 26.01.16, 
26.01.21, 27.05.01, 26.01.17, 27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 41 Strzelnice, Dostarczanie sprzętu sportowego, 
Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja sportowa, Kursy szko-
leniowe dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe 
dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe, Kursy in-
struktażowe, Kultura fizyczna, Informacje dotyczące edukacji 
sportowej, Nauczanie i szkolenia, Nauka w zakresie sportu, 
Organizowanie grup do strzelania do rzutków, Organizo-
wanie grup do strzelania z pistoletu, Organizowanie imprez 
i zawodów sportowych, Organizowanie imprez sportowych, 
Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów 
sportowych, Organizowanie turniejów, Organizowanie szko-
leń sportowych, Organizowanie konkursów sportowych, Or-
ganizowanie turniejów sportowych, Organizowanie turnie-
jów rekreacyjnych, Organizowanie zawodów, Organizowanie 
zawodów i imprez sportowych, Organizowanie zawodów 
sportowych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez 
sportowych, Prowadzenie kursów, Przygotowywanie imprez 
sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Prowa-
dzenie zawodów sportowych, Rezerwowanie obiektów 
sportowych, Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością 
fizyczną, Sport i fitness, Szkolenia sportowe, Szkolenia w za-
kresie zajęć sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów 
sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń 
grupowych, Udostępnianie sprzętu sportowego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi instruk-
tażowe i szkoleniowe, Usługi sportowe, Usługi rozrywkowe 
związane ze sportem, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, 
Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi w zakresie 
informacji sportowej, Wynajem sprzętu sportowego, Wypo-
życzanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycz-
nych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, 
Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki.
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(210) 542839 (220) 2022 05 09
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROXO do lil SOLID 20 WKŁADÓW 

TYTONIOWYCH  Wkłady tytoniowe Fiit 
zaprojektowane do użytku tylko z lil SOLID Fiit ROXO 
Fiit

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.05.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cyga-
ra, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku 
w papierosach elektronicznych, Ciekłe roztwory do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olej-
ki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, Popielniczki dla 
palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki 
na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Atomizery 
do papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w tym 
zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji papierosów 
elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Waciki do czyszczenia papierosów elektro-
nicznych, Produkty czyszczące do papierosów elektronicz-
nych, Przybory do czyszczenia papierosów elektronicznych, 
Urządzenia do czyszczenia papierosów elektronicznych, 
Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów elektro-
nicznych, Futerały do papierosów elektronicznych, Tytoń 
bezdymny, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Po-
jemniki na urządzenia elektroniczne do podgrzewania pa-
pierosów lub tytoniu, wyrobów tytoniowych lub substytu-
tów tytoniu, Pałeczki tytoniowe do papierosów elektronicz-
nych.

(210) 542840 (220) 2022 05 09
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPRING do lil SOLID  20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH  

Wkłady tytoniowe Fiit zaprojektowane do użytku 
tylko z lil SOLID  Fiit SPRING 

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cyga-
ra, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku 
w papierosach elektronicznych, Ciekłe roztwory do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, Popielniczki 
dla palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Ato-
mizery do papierosów elektronicznych, Artykuły dla pala-
czy w tym zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji 
papierosów elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Waciki do czyszczenia papie-
rosów elektronicznych, Produkty czyszczące do papiero-
sów elektronicznych, Przybory do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Futerały do papierosów elek-
tronicznych, Tytoń bezdymny, Waporyzatory do bezdym-
nych papierosów, Pojemniki na urządzenia elektroniczne 
do podgrzewania papierosów lub tytoniu, wyrobów ty-
toniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tytoniowe 
do papierosów elektronicznych.

(210) 542841 (220) 2022 05 09
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) do lil SOLID  20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH  Wkłady 

tytoniowe Fiit zaprojektowane do użytku tylko z lil 
SOLID  Fiit  Fiit 

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cyga-
ra, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku 
w papierosach elektronicznych, Ciekłe roztwory do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, Popielniczki 
dla palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Ato-
mizery do papierosów elektronicznych, Artykuły dla pala-
czy w tym zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji 
papierosów elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Waciki do czyszczenia papie-
rosów elektronicznych, Produkty czyszczące do papiero-
sów elektronicznych, Przybory do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Futerały do papierosów elek-
tronicznych, Tytoń bezdymny, Waporyzatory do bezdym-
nych papierosów, Pojemniki na urządzenia elektroniczne 
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do podgrzewania papierosów lub tytoniu, wyrobów ty-
toniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tytoniowe 
do papierosów elektronicznych.

(210) 542846 (220) 2022 05 09
(731) DESA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pożyczki, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki 
finansowe dla handlu, Pożyczki konsumenckie, Pożyczki pie-
niężne, Pożyczki za zabezpieczeniem.

(210) 542847 (220) 2022 05 09
(731) GRANSORT JOANNA OXYGENFIT STUDIO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oxygen Fit studio

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu.

(210) 542867 (220) 2022 05 10
(731) MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Medyczne MCC Medical  

Continence Centers

(531) 01.15.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 42 Laboratoria medyczne, Badania naukowe 
do celów medycznych, Przechowywanie dokumentacji 
medycznej w postaci elektronicznej, Badania biologiczne, 
badania kliniczne i badania medyczne, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do użytku 
z technologią medyczną, 44 Usługi medyczne, Konsultacje 
medyczne, Poradnictwo medyczne, Usługi informacji me-
dycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi opieki medycznej, 
Usługi klinik medycznych, Usługi obrazowania medycznego, 
Prowadzenie placówek medycznych, Wynajem urządzeń 
medycznych, Wykonywanie badań medycznych, Badanie 
leków w celach medycznych, Usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, Usługi doradcze dotyczące aparatury 

i przyrządów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące produktów medycznych, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego i służącego ochronie zdrowia.

(210) 542877 (220) 2022 05 10
(731) CP GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pruszcz Gdański

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTE CENTRUM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycz-
nym, Doradztwo związane z audytem, Doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej, Porównywanie rozwiązań 
w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji 
działalności gospodarczej), 37 Instalacja maszyn, Montaż 
[instalacja] instalacji maszynowych, Naprawa urządzeń i in-
stalacji do wytwarzania energii, Konserwacja, serwis i napra-
wa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, 42 Usłu-
gi naukowe i technologiczne, Doradztwo technologiczne 
w zakresie produkcji i używania energii, Audyt energetycz-
ny, Usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, 
Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, 
Usługi związane z projektowaniem rozwiązań poprawiają-
cych efektywność energetyczną.

(210) 542881 (220) 2022 05 10
(731) POTAPCZUK PATRYK FOXEN, Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) Holisten
(510), (511) 3 Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż 
do celów medycznych, Żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Ko-
smetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pa-
znokci, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do ust, Kosmetyki 
do włosów, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki w postaci 
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kremy do ciała [ko-
smetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Olejki do ciała 
[kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Pianki [kosme-
tyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Środki nawil-
żające [kosmetyki], Tipsy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], 
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zmywacze do paznokci 
[kosmetyki], Preparaty higieniczne w postaci środków toa-
letowych, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Środki do higieny jamy 
ustnej, Zestawy produktów do higieny jamy ustnej, Kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, Rzęsy sztuczne, La-
kiery do paznokci, Brokat do paznokci, Naklejane ozdoby 
do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Sztuczne 
paznokcie, Zmywacze do paznokci, Tusze do rzęs, Mydła, 
Szampony, Kosmetyki, Olejki eteryczne, Produkty perfume-
ryjne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwie-
rząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, Preparaty to-
aletowe, Preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i bu-
tów, Preparaty do prania, Środki do czyszczenia pojazdów, 
Środki zapachowe do celów domowych, Preparaty do mycia 
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i pielęgnacji ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Woski 
do masażu, Olejki do masażu, 5 Środki dezynfekcyjne i anty-
septyczne, Substancje chłonne do higieny osobistej, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, Suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki leczni-
cze, Higieniczne (Majtki -), Preparaty i artykuły higieniczne, 
Preparaty i artykuły dentystyczne, Preparaty i artykuły den-
tystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Pre-
paraty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty 
i materiały diagnostyczne, Żywe narządy i tkanki do celów 
chirurgicznych, Aerozole chłodzące do celów medycznych, 
Enzymy do celów medycznych, Odczynniki do użytku me-
dycznego, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Pre-
paraty medyczne, Preparaty weterynaryjne.

(210) 542889 (220) 2022 05 10
(731) JANISZEK-SOŁŚNIA MONIKA 4 WIND, Dobrut
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MNICH GIELNIOWSKI PIWO PILZNER

(531) 02.01.03, 09.01.10, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 
05.11.15, 11.03.03, 08.07.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 Piwo.

(210) 542897 (220) 2022 05 10
(731) POLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSD POLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, Za-
rządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym za-
kresie, Informacja, doradztwo i pomoc w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Gromadze-
nie danych handlowych, Organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi, Usługi w zakresie działalności 

gospodarczej dotyczącej organizacji wspólnych przedsię-
wzięć, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu, 
dostaw i dystrybucji towarów, Nawiązywanie współpracy 
z innymi podmiotami w zakresie działalności transportowej, 
dostaw i dystrybucji towarów, 39 Doradztwo w dziedzinie 
usług transportowych świadczone przez centra obsługi te-
lefonicznej i infolinie, Dostarczanie i przekierowanie listów 
i paczek, Dostarczanie poczty i usługi kurierskie, Dostarcza-
nie towarów, Dostawa towarów, Dystrybucja [transport] to-
warów drogą powietrzną, Dystrybucja [transport] towarów 
drogą morską, Dystrybucja [transport] towarów drogą lądo-
wą, Fracht [przewóz towarów], Informacja o składowaniu, 
Informacja o transporcie, Konfekcjonowanie towarów, Łado-
wanie towarów, Logistyka transportu, Magazynowanie, Ob-
sługa ładunków, Odbieranie, transport i dostawa towarów, 
dokumentów, paczek i listów, Organizacja dostarczania to-
warów, Organizowanie rozładunku towarów, Organizowanie 
składowania towarów, Organizowanie transportu, Pakowa-
nie i składowanie towarów, Przewożenie i dostarczenie towa-
rów, Rezerwacja transportu, Rozładunek towarów, Spedycja 
towarów, Transport, Transport i dostawy towarów, Udzielanie 
informacji dotyczących transportu ładunku, Usługi doradcze 
związane z transportem towarów, Usługi doręczania paczek, 
Usługi dystrybucyjne, Usługi informacji, doradztwa i rezer-
wacji w zakresie transportu, Usługi kurierskie, Usługi magazy-
nowe, Usługi przewozowe towarów, Usługi w zakresie trans-
portu towarów, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek 
i pojemników do magazynowania i transportu, Wynajem 
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazyno-
wania i transportu, Załadunek i rozładunek towarów.

(210) 542899 (220) 2022 05 11
(731) BEDNARCZYK YULIIA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) youall

(531) 27.05.01, 02.03.30, 26.01.14
(510), (511) 44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.

(210) 542914 (220) 2022 05 11
(731) SALON TOWARZYSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) salonty
(510), (511) 43 Wynajem pomieszczeń na uroczystości to-
warzyskie, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
Wynajem pomieszczeń na wystawy, Tymczasowy wynajem 
pokoi, Wynajem pawilonów, Wynajem pokoi jako tymcza-
sowego zakwaterowania, Organizowanie bankietów, Orga-
nizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizowanie 
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organiza-
cja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie za-
kwaterowania dla wczasowiczów, Obsługa zakwaterowania 
członków organizacji, Organizowanie zakwaterowania dla 
turystów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Or-
ganizowanie zakwaterowania tymczasowego.

(210) 542923 (220) 2022 05 11
(731) DOMEL MAGDALENA SPIRE CLINIC LASER&BEAUTY, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SPIRE CLINIC

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 Kosmetyki do użytku osobistego, Kremy, 
emulsje i żele nawilżające, Kremy ujędrniające, Kremy prze-
ciwzmarszczkowe, Serum do twarzy, Toniki do twarzy, Pe-
elingi do twarzy i ciała, Preparaty do demakijażu i mycia 
twarzy, Maski do twarzy lub ciała, Preparaty do pielęgnacji 
włosów i skóry głowy, Niemedyczne preparaty przeciwko 
wypadaniu włosów, Nielecznicze preparaty stymulujące 
odnowę tkanki łącznej, Szampony nielecznicze, Preparaty 
samoopalające, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Chu-
steczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Peelingi 
do stóp, Dezodoranty do stóp, Płyny do stóp nielecznicze, 
Nielecznicze kremy do stóp, Kremy do rąk, Środki prze-
ciwsłoneczne z filtrem ochronnym, Preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, Preparaty 
po opalaniu do celów kosmetycznych, Mydła, Preparaty 
do kąpieli, Perfumy, Perfumowane wody toaletowe, Wody 
kolońskie, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Ko-
smetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do paznokci, 
Kosmetyki do ust, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do makija-
żu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Lecz-
nicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty do kąpieli, 
Lecznicze preparaty na porost włosów, Lecznicze preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Sole do kąpieli do celów me-
dycznych, Kremy lecznicze, Lecznicze kremy do ust, Leczni-
cze żele do ciała, Lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, 
Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Preparaty farmakolo-
giczne do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji paznokci 
do celów medycznych, Suplementy diety, Dietetyczne sub-
stancje do celów medycznych, Lecznicze kremy do stóp, An-
tybakteryjne środki do mycia, Szampony lecznicze, Balsamy 
do użytku medycznego, Preparaty medyczne zawierające 
osocze bogatopłytkowe, Medyczne preparaty stymulujące 
odnowę tkanki łącznej, Preparaty medyczne o właściwo-
ściach wypełniających zmarszczki i bruzdy oraz poprawiają-
ce kontur ust, Preparaty medyczne o właściwościach mode-
lujących kontur twarzy i policzki, Medyczne preparaty prze-
ciwko wypadaniu włosów, 41 Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, koncertów, sympozjów, seminariów, 
kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Zapewnianie szkoleń online, Przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakre-
sie stosowania przyrządów i urządzeń medycznych, Doradz-
two w zakresie szkoleń, Treningi zdrowotne i treningi fitness, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 42 Badania 
w dziedzinie kosmetologii i dermatologii, 44 Usługi konsul-
tacyjne dotyczące chirurgii, Doradztwo w zakresie urody 
oraz poprawiania urody zabiegami medycyny estetycznej, 
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, Porady w zakresie farma-
kologii, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi dermatologicz-
ne w zakresie leczenia chorób skóry, Implantacja (wszcze-

pianie) włosów, usługi w zakresie makijażu permanentnego, 
usługi w zakresie masażu, Usługi przedłużania rzęs, Usługi 
wykonywania zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w za-
kresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, Usługi diagnostyki 
medycznej [testy i analizy], Fizjoterapia, Usługi dentystyczne, 
Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi dorad-
cze w zakresie odchudzania, Udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Usługi depi-
lacji laserowej, Usługi fryzjerskie, Usługi w zakresie stylizacji 
paznokci, Aromaterapia, Łaźnie publiczne, Łaźnie tureckie, 
Usługi sauny, Usługi w zakresie tatuażu.

(210) 542925 (220) 2022 05 11
(731) DOM WYDAWNICZY RAFAEL HALINA MARCHUT, 

TOMASZ BALON-MROCZKA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BOGUCHWAŁKI
(510), (511) 30 Galaretki [słodycze], Galaretki owocowe, Gala-
retki nadziewane [słodycze], Galaretki owocowe nadziewane 
[słodycze].

(210) 542932 (220) 2022 05 11
(731) MEDIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) missbju STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 44 Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usuwanie 
cellulitu z ciała, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi wo-
skowania ciała ludzkiego, Leczenie w zakresie kontroli wagi 
ciała, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi opa-
lania natryskowego dla ciała ludzkiego, Doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Usługi woskowania ciała w celu usuwania wło-
sów u ludzi, Udzielanie porad medycznych w zakresie reduk-
cji masy ciała, Udzielanie informacji żywieniowych w zakre-
sie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do ce-
lów medycznych, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej 
w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, 
Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów 
do redukcji masy ciała do celów medycznych, Usługi w za-
kresie odchudzania, Masaże, Informacje dotyczące masażu, 
Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Usłu-
gi konsultacji związane z masażami, Zabiegi terapeutyczne 
dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Pla-
nowanie i nadzorowanie diety, Doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, Udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego.
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(210) 542933 (220) 2022 05 11
(731) BOBÓJĆ BARTŁOMIEJ INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORTBIOREGEN SPORTOWA BIO-ORTOPEDIA 

REGENERACYJNA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.22, 02.09.25, 26.01.01
(510), (511) 5 Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania 
preparatów farmaceutycznych, Suplementy diety, Suple-
menty żywnościowe, Białkowe suplementy diety, Odżyw-
cze suplementy diety, Suplementy mineralne do żywności, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety 
dla sportowców, Konopie indyjskie do celów medycznych, 
9 Filmy wideo, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, 10 Urządzenia do rehabilitacji medycznej, Urządzenia 
do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 
Obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Urządzenia do reha-
bilitacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia do ćwi-
czeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, 16 Publikacje 
drukowane, Publikacje encyklopedyczne, Publikacje eduka-
cyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Dru-
kowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 
41 Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Projekcja 
filmów do celów medycznych, 44 Dopasowanie urządzeń 
i aparatów ortopedycznych, Fizjoterapia, Usługi elektrotera-
pii dla fizjoterapii, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Opracowywanie indywidualnych programów 
rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do re-
habilitacji fizycznej, Usługi oceny medycznej świadczone dla 
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia 
i oceny jego efektywności.

(210) 542934 (220) 2022 05 11
(731) BOBÓJĆ BARTŁOMIEJ INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Głogów
(540) (znak słowny)
(540) SPORTBIOREGEN
(510), (511) 5 Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania 
preparatów farmaceutycznych, Suplementy diety, Suple-
menty żywnościowe, Białkowe suplementy diety, Odżyw-
cze suplementy diety, Suplementy mineralne do żywności, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety 
dla sportowców, Konopie indyjskie do celów medycznych, 
9 Filmy wideo, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, 10 Urządzenia do rehabilitacji medycznej, Urządzenia 
do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 
Obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Urządzenia do reha-
bilitacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia do ćwi-
czeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, 16 Publikacje 
drukowane, Publikacje encyklopedyczne, Publikacje eduka-
cyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Dru-
kowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 
41 Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Projekcja 
filmów do celów medycznych, 44 Dopasowanie urządzeń 
i aparatów ortopedycznych, Fizjoterapia, Usługi elektrotera-
pii dla fizjoterapii, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa 

i rehabilitacja, Opracowywanie indywidualnych programów 
rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do re-
habilitacji fizycznej, Usługi oceny medycznej świadczone dla 
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia 
i oceny jego efektywności.

(210) 542937 (220) 2022 05 12
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Powymieniane

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramo-
wanie do ułatwiania i administrowania transakcjami płatno-
ści, transakcjami bankowymi i usługami kart płatniczych, 
Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie do elek-
tronicznego przetwarzania i przesyłania danych dotyczą-
cych płatności rachunków, Sprzęt komputerowy i pobieralne 
oprogramowanie dla usług związanych z wypłatami gotów-
kowymi, usług bankomatowych, uwierzytelniania transakcji, 
usług trasowania, usług autoryzacji i rozliczeń, wykrywania 
i kontroli oszustw, usług awaryjnego odtwarzania danych 
i szyfrowania, Urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny i elek-
tryczny, mianowicie, urządzenia do nagrywania, transmisji 
i odtwarzania danych, w tym dźwięku i obrazu, Maszyny 
księgujące, Urządzenia do śledzenia, zarządzania i analizy ra-
chunków finansowych poprzez globalną sieć komputerową, 
Sprzęt i pobieralne oprogramowanie komputerowe, miano-
wicie do rozbudowywania, utrzymywania i użytkowania lo-
kalnych i rozległych sieci komputerowych, Systemy do od-
czytywania kart pamięci i systemy do odczytywania danych 
zapisanych w pamięciach, mianowicie, w pamięciach ukła-
dów scalonych i pamięciach kart bankowych, Publikacje 
elektroniczne do pobrania, Urządzenia drukujące do syste-
mów przetwarzania danych i systemów transakcji finanso-
wych, Kodery i dekodery, Modemy, Sprzęt komputerowy 
i pobieralne oprogramowanie komputerowe ułatwiające 
dokonywanie transakcji płatniczych drogą elektroniczną po-
przez sieci bezprzewodowe, globalne sieci komputerowe  
i/lub przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Sprzęt kom-
puterowy i pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia kluczy szyfrujących, certyfikatów cyfrowych 
i podpisów cyfrowych, Pobieralne oprogramowanie kompu-
terowe do bezpiecznego przechowywania i wyszukiwania 
danych oraz przesyłania poufnych informacji o kliencie 
na użytek osób prywatnych, instytucji bankowych i finanso-
wych, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie 
komputerowe ułatwiające identyfikację i uwierzytelnienie 
urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) oraz urządzeń 
do identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy 
do udzielenia dostępu do kuponów, bonów, kodów do bo-
nów i rabatów w handlu detalicznym oraz uzyskania nagród 
lojalnościowych lub pieniężnych, Pobieralne oprogramowa-
nie komputerowe zawierające portfel cyfrowy, które umożli-
wia użytkownikom dostęp do informacji dotyczących po-
równywania cen, recenzji produktów, hiperłączy do witryn 
internetowych innych podmiotów oferujących sprzedaż de-
taliczną oraz informacji o zniżkach, Aplikacje do użytkowania 
w związku z bezstykowymi terminalami płatniczymi w celu 
umożliwienia sprzedawcom akceptacji bezdotykowych 
transakcji handlowych za pomocą urządzeń mobilnych, bez-
dotykowych prezentacji danych uwierzytelniających i bez-
dotykowej realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów i ofert 
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specjalnych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania i weryfikacji transakcji kryptowalutowych 
z wykorzystaniem technologii blockchain (łańcucha blo-
ków), Pobieralne oprogramowanie komputerowe do gene-
rowania kluczy kryptograficznych do otrzymywania i wyda-
wania kryptowaluty, Pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do użytku jako portfel kryptowalutowy, Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do opartego na technologii 
blockchain (łańcucha bloków) zarządzania inwentarzem 
i łańcuchem dostaw, Pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do uzyskiwania dostępu do, odczytywania i śledzenia 
informacji dotyczących transakcji finansowych w łańcuchu 
bloków, Układy scalone do telefonów komórkowych oraz 
urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) i urządzeń 
do identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Kodowane 
karty magnetyczne i karty zawierające układ scalony (karty 
inteligentne), Kodowane karty dostępu, Karty z hologramem 
(kodowane), Karty obciążeniowe, karty bankowe, karty kre-
dytowe, karty debetowe, karty z układami scalonymi, karty 
ratalne, karty z nagromadzoną wartością, karty będące elek-
tronicznymi nośnikami danych, karty płatnicze, Karty banko-
we, mianowicie, magnetycznie kodowane karty bankowe 
i karty bankowe wykorzystujące pamięci magnetyczne 
i układy scalone pamięciowe, Czytniki kart płatniczych, Czyt-
niki kart kodowanych magnetycznie, czytniki kart będących 
elektronicznymi nośnikami danych, elektroniczne jednostki 
szyfrujące, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowa-
nie komputerowe do użytku w usługach finansowych, ban-
kowości i telekomunikacji, Pobieralne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające współdziałanie kart inteligent-
nych z terminalami i czytnikami, Komputerowe układy scalo-
ne wbudowane w telefony i inne urządzenia komunikacyjne, 
Sprzęt telekomunikacyjny, Terminale do transakcji w punk-
tach sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do trans-
misji, wyświetlania i przechowywania danych transakcyj-
nych, identyfikacyjnych i finansowych do użytku w usługach 
finansowych, bankowości i przemyśle telekomunikacyjnym, 
Urządzenia do identyfikacji za pomocą fal radiowych (trans-
pondery), Elektroniczne urządzenia weryfikacyjne do spraw-
dzania autoryzacji kart obciążeniowych, kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, Ban-
komaty, Części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymie-
nionych towarów, 35 Usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Badania biznesowe, Agencje informacji 
handlowej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi porównywania cen, Organiza-
cja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi 
doradcze w zakresie działalności handlowej, Badania rynko-
we, Śledzenie, analiza, przewidywanie i sporządzanie rapor-
tów dotyczących zachowań nabywczych posiadaczy kart 
płatniczych, Promocja sprzedaży towarów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą nagród i inicjatyw motywacyjnych 
tworzonych w związku z używaniem kart kredytowych, de-
betowych i płatniczych, Zarządzanie programami lojalno-
ściowymi i programami oferującymi nagrody, Pomoc w za-
kresie zarządzania działalnością handlową, przemysłową 
i gospodarczą, Wycena gospodarcza, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Przygotowy-
wanie wyciągów z kont lub rachunków, sporządzanie spra-
wozdań rachunkowych, Prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
usługi księgowe, Badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Usługi kreowania wizerunku (public relations), Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online lub za pomocą 
środków telekomunikacji mobilnej w zakresie wydawania 
kart kredytowych, debetowych lub płatniczych, Zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, Tworzenie indeksów infor-
macji za pomocą technologii blockchain, Promocja koncer-

tów i wydarzeń kulturalnych na rzecz osób trzecich, Reklama 
usług transportowych, turystycznych, hoteli, zakwaterowa-
nia, żywności i posiłków, sportu, rozrywki i zwiedzania, Do-
starczanie informacji odnośnie zakupów towarów i usług 
online przez Internet i inne sieci komputerowe, Zarządzanie 
rachunkami finansowymi, księgami rachunkowymi i doku-
mentacją finansową, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 
36 Usługi konsultacji finansowych, Udzielanie informacji fi-
nansowych, Sponsoring finansowy, Usługi finansowe, a mia-
nowicie usługi bankowe, usługi związane z kartami kredyto-
wymi, kartami debetowymi, kartami obciążeniowymi, karta-
mi ratalnymi, usługi związane z kartami przedpłaconymi 
oferowane za pomocą kart z nagromadzoną wartością, elek-
troniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakre-
sie regulowania i prezentacji rachunków, usługi w zakresie 
wypłaty gotówki, usługi weryfikacji czeków, usługi realizacji 
czeków, usługi dostępu do depozytów oraz usługi bankoma-
towe, uwierzytelnianie i rozliczanie transakcji, uzgadnianie 
transakcji, zarządzanie gotówką, zbiorcze rozliczanie fundu-
szy, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, zbiorcze regulo-
wanie sporów, usługi przenoszenia środków pieniężnych 
w zakresie kart płatniczych, elektroniczne przetwarzanie 
płatności, uwierzytelnianie i weryfikacja transakcji płatni-
czych, Elektroniczny transfer środków pieniężnych i usługi 
wymiany walut, Usługi przetwarzania płatności kryptowalu-
tami, Usługi wymiany kryptowalut z wykorzystaniem tech-
nologii blockchain, Informacje finansowe w zakresie krypto-
walut, Usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem 
świadczone na rzecz osób trzecich w zakresie kredytów kon-
sumenckich, Rozpowszechnianie informacji finansowych 
poprzez światową sieć komputerową, Analizy i konsultacje 
finansowe, Usługi przetwarzania dla transakcji finansowych 
dokonywanych przez posiadaczy kart za pośrednictwem 
bankomatów, Utrzymywanie dokumentacji finansowej, 
Usługi związane z elektronicznymi portmonetkami (cyfro-
wymi portfelami) z nagromadzoną wartością, elektroniczne 
usługi płatnicze z nagromadzoną wartością oraz usługi w za-
kresie zatwierdzania i rozliczania transakcji z nagromadzoną 
wartością, Usługi bankowości elektronicznej świadczone 
za pomocą światowej sieci komputerowej, Usługi izb rozli-
czeniowych (clearing house), Usługi dotyczące nieruchomo-
ści, Wycena nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nie-
ruchomości, Inwestycje dotyczące nieruchomości, Usługi 
ubezpieczania nieruchomości, Finansowanie nieruchomo-
ści, Działalność w zakresie pośrednictwa w branży nierucho-
mości, Usługi w zakresie wyceny i szacowania majątku nieru-
chomego, Usługi agencji nieruchomości, Szacowanie nieru-
chomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Udzie-
lanie pożyczek i kredytów dotyczących nieruchomości, Usłu-
gi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości lub 
usług developerskich, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, Inwestycje kapitałowe w nieru-
chomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyj-
ne, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, Usługi fi-
nansowe dotyczące sprzedaży mienia, Dzierżawa majątku 
nieruchomego, Usługi zarządzania majątkiem dotyczące 
transakcji w zakresie nieruchomości, Wycena majątku, Zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, Finansowanie kredytów 
hipotecznych i sekurytyzacja aktywów, Usługi konsultacyjne 
dotyczące sposobów płatności, usług bankowych, usług 
związanych z kartami kredytowymi, debetowymi i płatniczy-
mi, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
wszystkich wyżej wymienionych usług, 42 Usługi naukowe 
i techniczne oraz związane z nimi prace badawcze i projek-
towe, Usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, Pro-
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jektowanie i rozbudowa sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania, Konwersja danych lub dokumentów z nośników 
fizycznych na nośniki elektroniczne, Usługi konsultacyjne 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Pro-
gramowanie komputerowe, Usługi wparcia technicznego 
i doradztwa w zakresie zarządzania systemami komputero-
wymi, bazami danych i aplikacjami, Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania niepobieralnego oprogramowania i apli-
kacji do zarządzania, lokalizacji, aktywowania i odwoływania 
uwierzytelnienia i cyfrowych danych uwierzytelniających 
do urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), Projekto-
wanie, rozbudowa, konserwacja i uaktualnianie sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania użytkowego do mobilnych 
urządzeń cyfrowych, Projektowanie, rozbudowa, konserwa-
cja i uaktualnianie pobieralnych programów komputero-
wych i oprogramowania użytkowego do telefonów komór-
kowych i innych urządzeń cyfrowych, które umożliwiają 
użytkownikom dostęp do kuponów, bonów, kodów do bo-
nów, rabatów, informacji dotyczących porównywania cen, 
recenzji produktów, hiperłączy do witryn internetowych 
sklepów detalicznych osób trzecich i informacji o rabatach, 
Projektowanie, rozbudowa, konserwacja i uaktualnianie po-
bieralnych programów komputerowych i oprogramowania 
użytkowego umożliwiających użytkownikom dostęp do pro-
mocyjnych ofert sprzedaży i uzyskanie nagród pieniężnych, 
które mogą być zapisane na konto użytkownika poprzez 
usługę cash-back, Dostarczanie aplikacji komputerowych 
(ASP) obejmujących oprogramowanie do odbierania, prze-
syłania, wyświetlania bonów, kuponów, kodów do bonów, 
ofert specjalnych, recenzji, informacji o produktach, informa-
cji dotyczących porównywania cen, hiperłączy do witryn in-
ternetowych oraz do odbierania i przesyłania danych do za-
kupu towarów i usług, Usługi dostawców aplikacji obejmują-
ce oprogramowanie do dostarczania klientom informacji 
dotyczących zniżek, bonów i ofert specjalnych na towary lub 
usługi osób trzecich, Usługi dostawców aplikacji dotyczące 
oprogramowania do serwisów społecznościowych, Projek-
towanie grafiki w celu kompilacji stron internetowych, Infor-
macje dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowa-
nia dostarczane online z globalnej sieci komputerowej lub 
z Internetu, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, 
Hosting witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Two-
rzenie stron internetowych, Projektowanie, tworzenie i ho-
sting handlowych serwisów internetowych, Projektowanie, 
tworzenie i hosting witryn internetowych służących do opła-
cania rachunków, Usługi związane z komputerami i Interne-
tem, mianowicie, udostępnianie elektronicznych baz danych 
online przez globalną sieć komputerowa w dziedzinie uwie-
rzytelniania i weryfikacji tożsamości, Szyfrowanie i deszyfro-
wanie danych w zakresie informacji finansowych, Usługi 
uwierzytelniania podpisów cyfrowych w celu uwierzytelnie-
nia osób trzecich, mianowicie szyfrowanie danych i utrzymy-
wanie integralności danych, Udostępnianie osobom trzecim 
szyfrowanych i cyfrowo podpisanych oraz uwierzytelnio-
nych danych do użytku przy wydawaniu i weryfikacji certyfi-
katów cyfrowych w zakresie uwierzytelniania dokumentów, 
Weryfikowanie, uwierzytelnianie, wydawanie, dostarczanie 
certyfikatów cyfrowych oraz zarządzanie nimi, Usługi konsul-
tacji technicznych w dziedzinie programowania komputero-
wego, finansowych sieci komputerowych, przetwarzania 
danych, bezpiecznej komunikacji, szyfrowania i deszyfrowa-
nia danych oraz zabezpieczenia sieci lokalnych, Rozpo-
wszechnianie informacji poprzez globalną sieć komputero-
wą w dziedzinie oprogramowania komputerowego, sprzętu 
komputerowego, finansowych sieci komputerowych i sieci 
lokalnych, Usługi przetwarzania danych i weryfikacji danych, 
Usługi przechowywania i odzyskiwania danych, Usługi infor-

macyjne dotyczące repozytorium danych i profili klienckich, 
Dzierżawa czasu dostępu do komputerowych baz danych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie 
wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 542938 (220) 2022 05 12
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowny)
(540) MASTERCARD POWYMIENIANE
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramo-
wanie do ułatwiania i administrowania transakcjami płatno-
ści, transakcjami bankowymi i usługami kart płatniczych, 
Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie do elek-
tronicznego przetwarzania i przesyłania danych dotyczą-
cych płatności rachunków, Sprzęt komputerowy i pobieralne 
oprogramowanie dla usług związanych z wypłatami gotów-
kowymi, usług bankomatowych, uwierzytelniania transakcji, 
usług trasowania, usług autoryzacji i rozliczeń, wykrywania 
i kontroli oszustw, usług awaryjnego odtwarzania danych 
i szyfrowania, Urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny i elek-
tryczny, mianowicie, urządzenia do nagrywania, transmisji 
i odtwarzania danych, w tym dźwięku i obrazu, Maszyny 
księgujące, Urządzenia do śledzenia, zarządzania i analizy ra-
chunków finansowych poprzez globalną sieć komputerową, 
Sprzęt i pobieralne oprogramowanie komputerowe, miano-
wicie do rozbudowywania, utrzymywania i użytkowania lo-
kalnych i rozległych sieci komputerowych, Systemy do od-
czytywania kart pamięci i systemy do odczytywania danych 
zapisanych w pamięciach, mianowicie, w pamięciach ukła-
dów scalonych i pamięciach kart bankowych, Publikacje 
elektroniczne do pobrania, Urządzenia drukujące do syste-
mów przetwarzania danych i systemów transakcji finanso-
wych, Kodery i dekodery, Modemy, Sprzęt komputerowy 
i pobieralne oprogramowanie komputerowe ułatwiające 
dokonywanie transakcji płatniczych drogą elektroniczną po-
przez sieci bezprzewodowe, globalne sieci komputerowe  
i/lub przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Sprzęt kom-
puterowy i pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia kluczy szyfrujących, certyfikatów cyfrowych 
i podpisów cyfrowych, Pobieralne oprogramowanie kompu-
terowe do bezpiecznego przechowywania i wyszukiwania 
danych oraz przesyłania poufnych informacji o kliencie 
na użytek osób prywatnych, instytucji bankowych i finanso-
wych, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie 
komputerowe ułatwiające identyfikację i uwierzytelnienie 
urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) oraz urządzeń 
do identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy 
do udzielenia dostępu do kuponów, bonów, kodów do bo-
nów i rabatów w handlu detalicznym oraz uzyskania nagród 
lojalnościowych lub pieniężnych, Pobieralne oprogramowa-
nie komputerowe zawierające portfel cyfrowy, które umożli-
wia użytkownikom dostęp do informacji dotyczących po-
równywania cen, recenzji produktów, hiperłączy do witryn 
internetowych innych podmiotów oferujących sprzedaż de-
taliczną oraz informacji o zniżkach, Aplikacje do użytkowania 
w związku z bezstykowymi terminalami płatniczymi w celu 
umożliwienia sprzedawcom akceptacji bezdotykowych 
transakcji handlowych za pomocą urządzeń mobilnych, bez-
dotykowych prezentacji danych uwierzytelniających i bez-
dotykowej realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów i ofert 
specjalnych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania i weryfikacji transakcji kryptowalutowych 
z wykorzystaniem technologii blockchain (łańcucha blo-
ków), Pobieralne oprogramowanie komputerowe do gene-
rowania kluczy kryptograficznych do otrzymywania i wyda-
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wania kryptowaluty, Pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do użytku jako portfel kryptowalutowy, Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do opartego na technologii 
blockchain (łańcucha bloków) zarządzania inwentarzem 
i łańcuchem dostaw, Pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do uzyskiwania dostępu do, odczytywania i śledzenia 
informacji dotyczących transakcji finansowych w łańcuchu 
bloków, Układy scalone do telefonów komórkowych oraz 
urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) i urządzeń 
do identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Kodowane 
karty magnetyczne i karty zawierające układ scalony (karty 
inteligentne), Kodowane karty dostępu, Karty z hologramem 
(kodowane), Karty obciążeniowe, karty bankowe, karty kre-
dytowe, karty debetowe, karty z układami scalonymi, karty 
ratalne, karty z nagromadzoną wartością, karty będące elek-
tronicznymi nośnikami danych, karty płatnicze, Karty banko-
we, mianowicie, magnetycznie kodowane karty bankowe 
i karty bankowe wykorzystujące pamięci magnetyczne 
i układy scalone pamięciowe, Czytniki kart płatniczych, Czyt-
niki kart kodowanych magnetycznie, czytniki kart będących 
elektronicznymi nośnikami danych, elektroniczne jednostki 
szyfrujące, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowa-
nie komputerowe do użytku w usługach finansowych, ban-
kowości i telekomunikacji, Pobieralne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające współdziałanie kart inteligent-
nych z terminalami i czytnikami, Komputerowe układy scalo-
ne wbudowane w telefony i inne urządzenia komunikacyjne, 
Sprzęt telekomunikacyjny, Terminale do transakcji w punk-
tach sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do trans-
misji, wyświetlania i przechowywania danych transakcyj-
nych, identyfikacyjnych i finansowych do użytku w usługach 
finansowych, bankowości i przemyśle telekomunikacyjnym, 
Urządzenia do identyfikacji za pomocą fal radiowych (trans-
pondery), Elektroniczne urządzenia weryfikacyjne do spraw-
dzania autoryzacji kart obciążeniowych, kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, Ban-
komaty, Części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymie-
nionych towarów, 35 Usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Badania biznesowe, Agencje informacji 
handlowej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi porównywania cen, Organiza-
cja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi 
doradcze w zakresie działalności handlowej, Badania rynko-
we, Śledzenie, analiza, przewidywanie i sporządzanie rapor-
tów dotyczących zachowań nabywczych posiadaczy kart 
płatniczych, Promocja sprzedaży towarów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą nagród i inicjatyw motywacyjnych 
tworzonych w związku z używaniem kart kredytowych, de-
betowych i płatniczych, Zarządzanie programami lojalno-
ściowymi i programami oferującymi nagrody, Pomoc w za-
kresie zarządzania działalnością handlową, przemysłową 
i gospodarczą, Wycena gospodarcza, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Przygotowy-
wanie wyciągów z kont lub rachunków, sporządzanie spra-
wozdań rachunkowych, Prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
usługi księgowe, Badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Usługi kreowania wizerunku (public relations), Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online lub za pomocą 
środków telekomunikacji mobilnej w zakresie wydawania 
kart kredytowych, debetowych lub płatniczych, Zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, Tworzenie indeksów infor-
macji za pomocą technologii blockchain, Promocja koncer-
tów i wydarzeń kulturalnych na rzecz osób trzecich, Reklama 
usług transportowych, turystycznych, hoteli, zakwaterowa-
nia, żywności i posiłków, sportu, rozrywki i zwiedzania, Do-
starczanie informacji odnośnie zakupów towarów i usług 
online przez Internet i inne sieci komputerowe, Zarządzanie 

rachunkami finansowymi, księgami rachunkowymi i doku-
mentacją finansową, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 
36 Usługi konsultacji finansowych, Udzielanie informacji fi-
nansowych, Sponsoring finansowy, Usługi finansowe, a mia-
nowicie usługi bankowe, usługi związane z kartami kredyto-
wymi, kartami debetowymi, kartami obciążeniowymi, karta-
mi ratalnymi, usługi związane z kartami przedpłaconymi 
oferowane za pomocą kart z nagromadzoną wartością, elek-
troniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakre-
sie regulowania i prezentacji rachunków, usługi w zakresie 
wypłaty gotówki, usługi weryfikacji czeków, usługi realizacji 
czeków, usługi dostępu do depozytów oraz usługi bankoma-
towe, uwierzytelnianie i rozliczanie transakcji, uzgadnianie 
transakcji, zarządzanie gotówką, zbiorcze rozliczanie fundu-
szy, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, zbiorcze regulo-
wanie sporów, usługi przenoszenia środków pieniężnych 
w zakresie kart płatniczych, elektroniczne przetwarzanie 
płatności, uwierzytelnianie i weryfikacja transakcji płatni-
czych, Elektroniczny transfer środków pieniężnych i usługi 
wymiany walut, Usługi przetwarzania płatności kryptowalu-
tami, Usługi wymiany kryptowalut z wykorzystaniem tech-
nologii blockchain, Informacje finansowe w zakresie krypto-
walut, Usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem 
świadczone na rzecz osób trzecich w zakresie kredytów kon-
sumenckich, Rozpowszechnianie informacji finansowych 
poprzez światową sieć komputerową, Analizy i konsultacje 
finansowe, Usługi przetwarzania dla transakcji finansowych 
dokonywanych przez posiadaczy kart za pośrednictwem 
bankomatów, Utrzymywanie dokumentacji finansowej, 
Usługi związane z elektronicznymi portmonetkami (cyfro-
wymi portfelami) z nagromadzoną wartością, elektroniczne 
usługi płatnicze z nagromadzoną wartością oraz usługi w za-
kresie zatwierdzania i rozliczania transakcji z nagromadzoną 
wartością, Usługi bankowości elektronicznej świadczone 
za pomocą światowej sieci komputerowej, Usługi izb rozli-
czeniowych (clearing house), Usługi dotyczące nieruchomo-
ści, Wycena nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nie-
ruchomości, Inwestycje dotyczące nieruchomości, Usługi 
ubezpieczania nieruchomości, Finansowanie nieruchomo-
ści, Działalność w zakresie pośrednictwa w branży nierucho-
mości, Usługi w zakresie wyceny i szacowania majątku nieru-
chomego, Usługi agencji nieruchomości, Szacowanie nieru-
chomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Udzie-
lanie pożyczek i kredytów dotyczących nieruchomości, Usłu-
gi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości lub 
usług developerskich, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, Inwestycje kapitałowe w nieru-
chomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyj-
ne, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, Usługi fi-
nansowe dotyczące sprzedaży mienia, Dzierżawa majątku 
nieruchomego, Usługi zarządzania majątkiem dotyczące 
transakcji w zakresie nieruchomości, Wycena majątku, Zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, Finansowanie kredytów 
hipotecznych i sekurytyzacja aktywów, Usługi konsultacyjne 
dotyczące sposobów płatności, usług bankowych, usług 
związanych z kartami kredytowymi, debetowymi i płatniczy-
mi, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
wszystkich wyżej wymienionych usług, 42 Usługi naukowe 
i techniczne oraz związane z nimi prace badawcze i projek-
towe, Usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, Pro-
jektowanie i rozbudowa sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania, Konwersja danych lub dokumentów z nośników 
fizycznych na nośniki elektroniczne, Usługi konsultacyjne 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Pro-
gramowanie komputerowe, Usługi wparcia technicznego 



Nr  ZT23/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 71

i doradztwa w zakresie zarządzania systemami komputero-
wymi, bazami danych i aplikacjami, Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania niepobieralnego oprogramowania i apli-
kacji do zarządzania, lokalizacji, aktywowania i odwoływania 
uwierzytelnienia i cyfrowych danych uwierzytelniających 
do urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), Projekto-
wanie, rozbudowa, konserwacja i uaktualnianie sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania użytkowego do mobilnych 
urządzeń cyfrowych, Projektowanie, rozbudowa, konserwa-
cja i uaktualnianie pobieralnych programów komputero-
wych i oprogramowania użytkowego do telefonów komór-
kowych i innych urządzeń cyfrowych, które umożliwiają 
użytkownikom dostęp do kuponów, bonów, kodów do bo-
nów, rabatów, informacji dotyczących porównywania cen, 
recenzji produktów, hiperłączy do witryn internetowych 
sklepów detalicznych osób trzecich i informacji o rabatach, 
Projektowanie, rozbudowa, konserwacja i uaktualnianie po-
bieralnych programów komputerowych i oprogramowania 
użytkowego umożliwiających użytkownikom dostęp do pro-
mocyjnych ofert sprzedaży i uzyskanie nagród pieniężnych, 
które mogą być zapisane na konto użytkownika poprzez 
usługę cash-back, Dostarczanie aplikacji komputerowych 
(ASP) obejmujących oprogramowanie do odbierania, prze-
syłania, wyświetlania bonów, kuponów, kodów do bonów, 
ofert specjalnych, recenzji, informacji o produktach, informa-
cji dotyczących porównywania cen, hiperłączy do witryn in-
ternetowych oraz do odbierania i przesyłania danych do za-
kupu towarów i usług, Usługi dostawców aplikacji obejmują-
ce oprogramowanie do dostarczania klientom informacji 
dotyczących zniżek, bonów i ofert specjalnych na towary lub 
usługi osób trzecich, Usługi dostawców aplikacji dotyczące 
oprogramowania do serwisów społecznościowych, Projek-
towanie grafiki w celu kompilacji stron internetowych, Infor-
macje dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowa-
nia dostarczane online z globalnej sieci komputerowej lub 
z Internetu, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, 
Hosting witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Two-
rzenie stron internetowych, Projektowanie, tworzenie i ho-
sting handlowych serwisów internetowych, Projektowanie, 
tworzenie i hosting witryn internetowych służących do opła-
cania rachunków, Usługi związane z komputerami i Interne-
tem, mianowicie, udostępnianie elektronicznych baz danych 
online przez globalną sieć komputerowa w dziedzinie uwie-
rzytelniania i weryfikacji tożsamości, Szyfrowanie i deszyfro-
wanie danych w zakresie informacji finansowych, Usługi 
uwierzytelniania podpisów cyfrowych w celu uwierzytelnie-
nia osób trzecich, mianowicie szyfrowanie danych i utrzymy-
wanie integralności danych, Udostępnianie osobom trzecim 
szyfrowanych i cyfrowo podpisanych oraz uwierzytelnio-
nych danych do użytku przy wydawaniu i weryfikacji certyfi-
katów cyfrowych w zakresie uwierzytelniania dokumentów, 
Weryfikowanie, uwierzytelnianie, wydawanie, dostarczanie 
certyfikatów cyfrowych oraz zarządzanie nimi, Usługi konsul-
tacji technicznych w dziedzinie programowania komputero-
wego, finansowych sieci komputerowych, przetwarzania 
danych, bezpiecznej komunikacji, szyfrowania i deszyfrowa-
nia danych oraz zabezpieczenia sieci lokalnych, Rozpo-
wszechnianie informacji poprzez globalną sieć komputero-
wą w dziedzinie oprogramowania komputerowego, sprzętu 
komputerowego, finansowych sieci komputerowych i sieci 
lokalnych, Usługi przetwarzania danych i weryfikacji danych, 
Usługi przechowywania i odzyskiwania danych, Usługi infor-
macyjne dotyczące repozytorium danych i profili klienckich, 
Dzierżawa czasu dostępu do komputerowych baz danych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie 
wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 542939 (220) 2022 05 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI 

HUTNICZYMI CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi 

CENTROSTAL Spółka Akcyjna
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe 
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu 
i pakowania, Blachy gorącowalcowane, zimnowalcowane, 
żeberkowe (rombowe i łezkowe), nierdzewne tłoczone, 
pręty okrągłe ogólnego przeznaczenia metalowe, okrągłe 
zbrojeniowe gładkie metalowe, okrągłe żebrowane meta-
lowe, walcówka metalowa, pręty kwadratowe metalowe, 
pręty płaskie metalowe, kęsy metalowe, bednarka czarna 
i ocynkowana rozumiana jako cienki piaskownik metalo-
wy, kształtowniki gorącowalcowane: ceowniki, teowniki, 
dwuteowniki, kątowniki równoramienne, kątowniki nierów-
noramienne - wszystkie metalowe, rury przewodowe bez 
szwu metalowe, precyzyjne bez szwu metalowe, kotłowe 
bez szwu metalowe, przewodowe ze szwem metalowe, 
kalibrowane ze szwem metalowe, instalacyjne ze szwem 
czarne i ocynkowane metalowe, stal jakościowa: pręty okrą-
głe, pręty kwadratowe, blacha jakościowa, pręty płaskie, 
stal kwasoodporna, stal nierdzewna - wszystkie metalowe, 
kształtowniki zimnogięte zamknięte i otwarte metalowe, 
pręty ciągnione okrągłe metalowe, kwadratowe i sześcio-
kątne metalowe, taśmy zimnowalcowane metalowe, drut 
ciągniony metalowy, drut wiązałkowy metalowy, drut ocyn-
kowany metalowy, siatki zgrzewane zbrojeniowe metalowe, 
wyroby z metali nieżelaznych takich jak: mosiądz, miedź, 
brąz, aluminium, kraty pomostowe metalowe oraz stopnie 
schodowe na bazie kraty metalowej, metalowe materiały 
zbrojeniowe dla budownictwa, 39 Transport drogowy.

(210) 542940 (220) 2018 03 15
 (310) 87630257 (320) 2017 10 02 (330) US
(731) GTT Communications, Inc., McLean, US
(540) (znak słowny)
(540) GTT
(510), (511) 38 Udostępnianie usług komunikacyjnych, mia-
nowicie sieci rozległe, zapewnianie dostępu do internetu, 
usługi poczty głosowej, usługi informacyjne i usługi w zakre-
sie zarządzania.

(210) 542945 (220) 2022 05 12
(731) FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Nourisil
(510), (511) 3 Maści [nielecznicze], Maści do celów kosme-
tycznych, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy derma-
tologiczne [inne niż lecznicze], Kremy do odżywiania skóry 
do celów kosmetycznych, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Kremy korygujące, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy 
nielecznicze, 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Pre-
paraty i substancje lecznicze, Preparaty lecznicze do leczenia 
chorób zakaźnych, Lecznicze żele do ciała, Antybakteryjne 
żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Żele antybakte-
ryjne, Żele do stosowania miejscowego do użytku medycz-
nego i terapeutycznego, Żele przeciwzapalne, Maści do ce-
lów farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecz-
nych, Maści o właściwościach leczniczych, Maści lecznicze 
do stosowania na skórę, Lek łagodzący oparzenia, Preparaty 
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przyspieszające wzrost tkanek naskórka do leczenia opa-
rzeń, Medyczne opatrunki do ran, Materiały opatrunkowe 
do ran, Środki antyseptyczne do pielęgnacji ran, Preparaty 
farmaceutyczne do ran, Ziołowe maści na rany na skórze dla 
zwierząt domowych, Płynne opatrunki do ran skóry, Prepara-
ty farmaceutyczne do leczenia ran, Kremy farmaceutyczne, 
Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do ochrony skóry, Kremy 
do stosowania na noc [lecznicze], Kremy do użytku derma-
tologicznego, Kremy ziołowe do celów medycznych, Maści 
do leczenia blizn, Żele na bazie silikonu do leczenia blizn, 
10 Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn.

(210) 542946 (220) 2022 05 11
(731) ZWIĄZEK MAKLERÓW I DORADCÓW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
z warsztatów (szkolenie), przekazywanie know-how (szkole-
nia), przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how (szkole-
nie), usługi wydawania świadectw edukacyjnych a mianowi-
cie zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyjnych.

(210) 542948 (220) 2022 05 11
(731) SONAROL SPÓŁKA JAWNA NAJDA, Jedwabne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODERNTHERM

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Belarki, Bębny jako części maszyn, Brony, 
Brzeszczoty pił jako części maszyn, Cylindry do maszyn, Czo-
py jako części maszyn, Czyszczalnie złożone do ziaren, Dłuta 
do maszyn, Dmuchawy jako maszyny, Dmuchawy do sprę-
żania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki, Dojarki mecha-
niczne, Drążki jako części maszyn, Maszyny do obróbki drew-
na, Elewatory rolnicze, Formy jako części maszyn, Frezarki, 
Giętarki, Gładziarki, Maszyny do gwintowania, Hydrauliczne 
silniki, Instalacje do mycia pojazdów, maszynowe kolektory 
do zbierania kamienia kotłowego, Koła zębate, Kołowroty, 
Kondensatory pary, Kopaczki, Koparki, Korby jako części ma-
szyn, Kosiarki, Krążki jako części maszyn, Kubki udojowe 
do dojarek, kultywatory, Lemiesze do pługów, Łuskarki ziar-
na, Łożyska jako części maszyn, Maselnice, Maszyny rolnicze, 
Mieszalniki, Maszynki do mięsa, Młynki domowe, Maszyny 
do pielenia, Maszyny do ubijania, Narzędzia, Narzędzia rolni-
cze, Osłony do maszyn, Maszyny do pielenia, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Pługi, Mechanicz-
ne podajniki paszy dla zwierząt, Podgrzewacze wody, Pod-
nośniki, Poidła dla zwierząt zawarte w tej klasie, Młotki jako 
części maszyn, Noże jako części maszyn, Obudowy jako czę-
ści maszyn, Przesiewacze, Separatory, Separatory para-olej, 
Sieczkarnie, Siewniki, Sita, Suszarki jako wirówki, Szatkownice, 
Maszyny do obróbki tytoniu, Wialnie, Wirówki jako maszyny, 
Wirówki do mleka, Wymienniki ciepła, Zgrabiarki, Urządzenia 
elektromechaniczne do produkcji żywności, Regulatory jako 

części maszyn, Szpule jako części maszyn, Tłoki jako części 
maszyn, Zawory jako części maszyn, Zgrabiarki, Żniwiarki, 
Snopowiązałki, Maszyny budowlane, Narzędzia budowlane, 
Maszyny do mleczarstwa, Maszyny do budowy dróg, Maszy-
ny do mieszania, Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucz-
nych, Maszyny do robót ziemnych, Maszyny do strzyżenia 
sierści u zwierząt, Maszyny kruszące, Maszyny ssące do ce-
lów przemysłowych, 19 Altany stosowane jako konstrukcje, 
Balustrady, Baraki, Baseny kąpielowe stosowane jako kon-
strukcje, Belki niemetalowe, Boazerie, Bramy niemetalowe, 
Budki targowe, Budynki niemetalowe przenośne, Chlewy, 
Dachówka niemetalowa, Drzwi niemetalowe, Forniry, Futry-
ny niemetalowe, Gonty, Gzymsy niemetalowe, Kabiny kąpie-
lowe niemetalowe, Kabiny telefoniczne niemetalowe, Ka-
mieniarskie wyroby, Karton budowlany, Kątowniki niemeta-
lowe, Kesony do prac konstrukcyjnych pod wodą, Klepki 
bednarskie, Klepki drewniane, Kominowe trzony niemetalo-
we, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 
Kostki niemetalowe, Kraty niemetalowe, Krokwie dachowe, 
Kształtowniki niemetalowe, Kurniki niemetalowe, Listwy nie-
metalowe stosowane w budownictwie, Lufciki, Łaty drew-
niane, Marmur, Mozaiki dla budownictwa, Materiały budow-
lane niemetalowe, Nadproża niemetalowe, Obróbki budow-
lane niemetalowe, Obudowy kominków, Odrzwia niemeta-
lowe, Ogrodzenia niemetalowe, Ogrody zimowe jako kon-
strukcje budowlane zawarte w tej klasie, Okiennice niemeta-
lowe, Okna niemetalowe, Okucia drzwi niemetalowe, Oliwin 
dla budownictwa, Osprzęt drzwiowy, Pak, Palisady niemeta-
lowe, Papa, Papier budowlany, Parkiety, Piasek dla budownic-
twa, Piasek srebrny, Piaskowiec budowlany, Płyty, Płytki nie-
metalowe stosowane w budownictwie, Podkłady kolejowe 
niemetalowe, Podłogi niemetalowe, Podpory niemetalowe, 
Podwaliny niemetalowe, Pokrycia dachów stosowane jako 
niemetalowe, Pokrycia ścian niemetalowe, Pokrywy włazów 
niemetalowe, Powłoki stosowane jako materiały budowlane, 
Profile niemetalowe dla budownictwa, Progi niemetalowe, 
Prowadnice do drzwi lub okien niemetalowe, Przegrody nie-
metalowe, Ramy do okien niemetalowe, Przewody niemeta-
lowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Ramy 
do okien niemetalowe, Rolety wewnętrzne i zewnętrzne nie-
metalowe, Urządzenia do parkowania rowerów niemetalo-
we, Rozporki niemetalowe, Rusztowania niemetalowe, Scho-
dy niemetalowe, Sklejka, Słupy niemetalowe, Spoiwa do mu-
rów, Stajnie, Stemple podporowe, Stopnie schodów nieme-
talowe, Stropy niemetalowe, Sufity niemetalowe, Szkło kon-
strukcyjne, Szkło płaskie walcowane stosowane jako okienne 
dla budownictwa, Szkło zbrojone, Ścianki szczelne niemeta-
lowe, Trampoliny niemetalowe, Trzcina dla budownictwa, 
Witryny niemetalowe, Wykładziny niemetalowe, Wyroby 
ze styropianu stosowane w budownictwie, Wyroby z polisty-
renu stosowane w budownictwie, Wyroby ze styrenu stoso-
wane w budownictwie, Zbiorniki murowane, Zbrojenie dla 
budownictwa niemetalowe, Znaki drogowe nieświecące 
i niemechaniczne niemetalowe, Żaluzje niemetalowe, Żużel 
stosowany jako materiał budowlany, Żwir, 35 Badanie rynku, 
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Opinie, Or-
ganizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stoso-
wana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowa-
ne jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw poprzez Internet z zakresu: budownictwa i dla bu-
downictwa, leśnictwa, nasiennictwa, ogrodnictwa, rolnic-
twa, szkółkarstwa, Usługi handlowe w zakresie półproduk-
tów pochodzenia rolniczego, Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupo-
wać poprzez katalogi, w sklepach i hurtowniach z: wyrobami 
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budowlanymi, samochodowymi, materiałami z tworzyw 
sztucznych, artykułami ogrodniczymi, nasionami, sadzonka-
mi, materiałem szkółkarskim, środkami chemicznymi dla 
ogrodnictwa, narzędzi i sprzętu dla: leśnictwa, rolnictwa 
i ogrodnictwa, ze sprzętem i wyrobami: do użytku spożyw-
czego, z przeznaczeniem dla rolnictwa, maszyn i urządzeń 
rolniczych oraz części do tych maszyn i urządzeń, Usługi 
handlowe w zakresie obrotu płodów rolnych i żywych zwie-
rząt, a w szczególności: belarki, bębny jako części maszyn, 
brony, brzeszczoty pił jako części maszyn, cylindry do ma-
szyn, czopy jako części maszyn, czyszczalnie złożone do zia-
ren, dłuta do maszyn, dmuchawy jako maszyny, dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki, dojarki 
mechaniczne, drążki jako części maszyn, maszyny do obrób-
ki drewna, elewatory rolnicze, formy jako części maszyn, fre-
zarki, giętarki, gładziarki, maszyny do gwintowania, hydrau-
liczne silniki, instalacje do mycia pojazdów, maszynowe ko-
lektory do zbierania kamienia kotłowego, koła zębate, koło-
wroty, kondensatory pary, kopaczki, koparki, korby jako czę-
ści maszyn, kosiarki, krążki jako części maszyn, kubki udojowe 
do dojarek, kultywatory, lemiesze do pługów, łuskarki ziarna, 
łożyska jako części maszyn, maselnice, maszyny rolnicze, 
mieszalniki, maszynki do mięsa, młynki domowe, maszyny 
do pielenia, maszyny do ubijania, narzędzia, narzędzia rolni-
cze, osłony do maszyn, maszyny do pielenia, maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, pługi, mechanicz-
ne podajniki paszy dla zwierząt, podgrzewacze wody, pod-
nośniki, poidła dla zwierząt zawarte w tej klasie, młotki jako 
części maszyn, noże jako części maszyn, obudowy jako czę-
ści maszyn, przesiewacze, separatory, separatory para-olej, 
sieczkarnie, siewniki, sita, suszarki jako wirówki, szatkownice, 
maszyny do obróbki tytoniu, wialnie, wirówki jako maszyny, 
wirówki do mleka, wymienniki ciepła, zgrabiarki, urządzenia 
elektromechaniczne do produkcji żywności, regulatory jako 
części maszyn, szpule jako części maszyn, tłoki jako części 
maszyn, zawory jako części maszyn, zgrabiarki, żniwiarki, 
snopowiązałki, maszyny budowlane, narzędzia budowlane, 
maszyny do mleczarstwa, maszyny do budowy dróg, maszy-
ny do mieszania, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucz-
nych, maszyny do robót ziemnych, maszyny do strzyżenia 
sierści u zwierząt, maszyny kruszące, maszyny ssące do ce-
lów przemysłowych, altany stosowane jako konstrukcje, ba-
lustrady, baraki, baseny kąpielowe stosowane jako 35 kon-
strukcje, belki niemetalowe, boazerie, bramy niemetalowe, 
budki targowe, budynki niemetalowe przenośne, chlewy, 
dachówka niemetalowa, drzwi niemetalowe, forniry, futryny 
niemetalowe, gonty, gzymsy niemetalowe, kabiny kąpielo-
we niemetalowe, kabiny telefoniczne niemetalowe, kamie-
niarskie wyroby, karton budowlany, kątowniki niemetalowe, 
kesony do prac konstrukcyjnych pod wodą, klepki bednar-
skie, klepki drewniane, kominowe trzony niemetalowe, kon-
strukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostki 
niemetalowe, kraty niemetalowe, krokwie dachowe, kształ-
towniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalo-
we stosowane w budownictwie, lufciki, łaty drewniane, mar-
mur, mozaiki dla budownictwa, materiały budowlane nie-
metalowe, nadproża niemetalowe, obróbki budowlane nie-
metalowe, obudowy kominków, odrzwia niemetalowe, 
ogrodzenia niemetalowe, ogrody zimowe jak o konstrukcje 
budowlane zawarte w tej klasie, okiennice niemetalowe, 
okna niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla bu-
downictwa, osprzęt drzwiowy, pak, palisady niemetalowe, 
papa, papier budowlany, parkiety, piasek dla budownictwa, 
piasek srebrny, piaskowiec budowlany, płyty, płytki niemeta-
lowe stosowane w budownictwie, podkłady kolejowe nie-
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
podwaliny niemetalowe, pokrycia dachów stosowane jako 

niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, pokrywy włazów 
niemetalowe, powłoki stosowane jako materiały budowlane, 
profile niemetalowe dla budownictwa, progi niemetalowe, 
prowadnice do drzwi lub okien niemetalowe, przegrody nie-
metalowe, ramy do okien niemetalowe, przewody niemeta-
lowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, ramy 
do okien niemetalowe, rolety wewnętrzne i zewnętrzne nie-
metalowe, urządzenia do parkowania rowerów niemetalo-
we, rozporki niemetalowe, rusztowania niemetalowe, scho-
dy niemetalowe, sklejka, słupy niemetalowe, spoiwa do mu-
rów, stajnie, stemple podporowe, stopnie schodów niemeta-
lowe, stropy niemetalowe, sufity niemetalowe, szkło kon-
strukcyjne, szkło płaskie walcowane stosowane jako okienne 
dla budownictwa, szkło zbrojone, ścianki szczelne niemeta-
lowe, trampoliny niemetalowe, trzcina dla budownictwa, 
witryny niemetalowe, wykładziny niemetalowe, wyroby 
ze styropianu stosowane w budownictwie, wyroby z polisty-
renu stosowane w budownictwie, wyroby ze styrenu stoso-
wane w budownictwie, zbiorniki murowane, zbrojenie dla 
budownictwa niemetalowe, znaki drogowe nieświecące 
i niemechaniczne niemetalowe, żaluzje niemetalowe, żużel 
stosowany jako materiał budowlany, żwir.

(210) 542951 (220) 2022 05 11
(731) COSMIC PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Futrzaki
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
komputerowe gier wideo, Oprogramowanie gier rzeczywi-
stości wirtualnej, Programy gier komputerowych do pobie-
rania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry 
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputero-
wych zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo nagrane 
na dysku [oprogramowanie komputerowe], Platformy opro-
gramowania komputerowego, Mobilne aplikacje, Programy 
gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Inter-
netu [oprogramowanie], Publikacje elektroniczne, do pobra-
nia, Oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów 
komórkowych, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, Nagrania audio, Nagrania wideo, Torby do no-
szenia komputerów, Kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne 
terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy dekoracyjne, Po-
krowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce 
na smartfony, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfo-
nów, Podkładki pod myszy komputerowe, Słuchawki [zakła-
dane na głowę], Okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary, 
Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Filmy do pobrania, 
25 Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biusto-
nosze, Biustonosze samonośne, Body [bielizna], Bokserki, 
Botki, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, 
Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia gło-
wy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia 
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary 
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garni-
tury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety 
[bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhal-
ki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kaptury [odzież], 
Karczki koszul, Kąpielówki, Kimona, Kimona do karate, Kom-
binezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rę-
kawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, 
Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki 
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damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Maski na oczy 
do spania, Mufki [odzież], Mundury, Nakrycia głowy, Narzutki 
na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimna-
styczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wyko-
nane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla rowerzystów, 
Odzież haftowana, Odzież z diodami elektroluminescencyj-
nymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
ze skóry, Opaski na głowę, Palta, Pantofle domowe, Pantofle 
kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do przechowywania pienię-
dzy [odzież], Pelerynki, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, 
Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez ręka-
wów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część gar-
deroby], Podwiązki, Poncza, Pończochy, Pończochy wchła-
niające pot, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciar-
skie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jed-
nym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skar-
petki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-
-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażo-
we, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki. z rękawami, nie z papieru, Togi, 
Trykoty, Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony 
[odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończoszni-
cze, 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły gim-
nastyczne, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe (zabawki), Bodyboard, Broń zabawkowa, Bąki [za-
bawki], Bumerangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z ma-
teriałów syntetycznych, Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki 
brania [sprzęt wędkarski], Deski do paddleboardingu, Deski 
do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek 
do gry, Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Dyski 
latające, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany 
maskujące [artykuły sportowe], Etykiety na torby golfowe, 
Figurki do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekra-
nów gier przenośnych, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, 
Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przeno-
śne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, 
Gry z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, 
Haczyki wędkarskie, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Kapoki 
do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę 
[gry karciane], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, 
Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki narciarskie, Klocki do zaba-
wy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nic do stosowania], Kości do gry, Kręgle, Kule bilardowe, 
Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strze-
lania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski szer-
miercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek 
windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, 
Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna 
w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, 
Modele będące zabawkami: Modele pojazdów w zmniejszo-
nej skali, Naciągi do rakiet, Namioty zabawkowe, Ochrania-
cze [części strojów sportowych], Ochraniacze genitaliów 
do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na łokcie 
[artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artyku-
łów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [japońska gra au-
tomatowa], Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, 
Pasy do pływania, Pasy na talię, do ćwiczeń, Pierścienie 
do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, 
Plansze do gry w warcaby, Plastelina do zabawy, Pluszowe 

zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do pływania, 
Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowa-
ne do zabawy, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje 
telekomunikacyjne, Przenośne konsole do gier wideo, Przy-
rządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, 
Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla 
pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice 
do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy do pły-
wania, Roboty zabawkowe, Rolki do stacjonarnych rowerów 
treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Sa-
mochody do zabawy, Sanki, Smycze do desek surfingowych, 
Sprzęt do gier wideo, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardo-
we, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, 
Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające 
zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspen-
soria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule do lataw-
ców, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na im-
prezy, Tarcze elektroniczne, Torby na kije golfowe, na kółkach 
lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zapro-
jektowane do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na de-
ski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], 
Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], 
Tuby strzelające na imprezy, Ubranka dla lalek, Uchwyty 
na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia 
do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia 
do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do zaznaczania 
punktów w bilardzie, Urządzenia pływackie do pływania, 
Warcaby, Wędki, Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, 
Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycznej, Zabawki, Zabaw-
ki antystresowe typu fidget, Zabawki dla zwierząt domo-
wych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Ze-
stawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 
Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żetony do gier hazar-
dowych, Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów 
w pomniejszonej skali, 41 Usługi gier online, Udostępnianie 
gier komputerowych on-line, Udostępnianie informacji onli-
ne na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiąza-
nych produktów, Udostępnianie informacji online dotyczą-
cych użytkowników gier, Usługi rozrywkowe, Usługi eduka-
cyjne, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Udo-
stępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier, Usługi 
w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnia-
nie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej do-
stępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe 
[nie do pobrania], Udostępnianie w trybie on-line informacji 
związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami kom-
puterowymi do gier, Informacje online z dziedziny rozrywki 
z zakresu gier komputerowych, Organizacja zawodów 
w grach elektronicznych, Organizowanie imprez w zakresie 
sportów elektronicznych, Udostępnianie interaktywnych 
gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednic-
twem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Usługi w zakresie gier wideo, Usługi gier online przez urzą-
dzenia mobilne, Usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia 
użytkowników z grami komputerowymi, Usługi salonów gier 
wirtualnej rzeczywistości, Usługi w zakresie gier elektronicz-
nych, Usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków 
łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon 
komórkowy, Publikowanie materiałów multimedialnych onli-
ne, Centra rozrywki, Organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], Usługi w zakresie parków rozrywki i par-
ków tematycznych.
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(210) 542953 (220) 2022 05 11
(731) COSMIC PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Smash & Roli
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
komputerowe gier wideo, Oprogramowanie gier rzeczywi-
stości wirtualnej, Programy gier komputerowych do pobie-
rania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry 
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputero-
wych zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo nagrane 
na dysku [oprogramowanie komputerowe], Platformy opro-
gramowania komputerowego, Mobilne aplikacje, Programy 
gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Inter-
netu [oprogramowanie], Publikacje elektroniczne, do pobra-
nia, Oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów 
komórkowych, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, Nagrania audio, Nagrania wideo, Torby do no-
szenia komputerów, Kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne 
terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy dekoracyjne, Po-
krowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce 
na smartfony, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfo-
nów, Podkładki pod myszy komputerowe, Słuchawki [zakła-
dane na głowę], Okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary, 
Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Filmy do pobrania, 
25 Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biusto-
nosze, Biustonosze samonośne, Body [bielizna], Bokserki, 
Botki, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, 
Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia gło-
wy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia 
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary 
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garni-
tury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety 
[bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhal-
ki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kaptury [odzież], 
Karczki koszul, Kąpielówki, Kimona, Kimona do karate, Kom-
binezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rę-
kawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, 
Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki 
damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Maski na oczy 
do spania, Mufki [odzież], Mundury, Nakrycia głowy, Narzutki 
na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimna-
styczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wyko-
nane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla rowerzystów, 
Odzież haftowana, Odzież z diodami elektroluminescencyj-
nymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
ze skóry, Opaski na głowę, Palta, Pantofle domowe, Pantofle 
kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do przechowywania pienię-
dzy [odzież], Pelerynki, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, 
Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez ręka-
wów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część gar-
deroby], Podwiązki, Poncza, Pończochy, Pończochy wchła-
niające pot, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciar-
skie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jed-
nym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skar-
petki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-
-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażo-
we, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (komi-
ny) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki. z rękawami, nie z papieru, Togi, 
Trykoty, Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony 
[odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończoszni-

cze, 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły gim-
nastyczne, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Automaty 
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automa-
ty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Ban-
dy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny ką-
pielowe (zabawki), Bodyboard, Broń zabawkowa, Bąki [za-
bawki], Bumerangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z ma-
teriałów syntetycznych, Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki 
brania [sprzęt wędkarski], Deski do paddleboardingu, Deski 
do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek 
do gry, Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Dyski 
latające, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany 
maskujące [artykuły sportowe], Etykiety na torby golfowe, 
Figurki do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekra-
nów gier przenośnych, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, 
Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przeno-
śne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, 
Gry z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, 
Haczyki wędkarskie, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Kapoki 
do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę 
[gry karciane], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, 
Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki narciarskie, Klocki do zaba-
wy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Konfetti, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konso-
li gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawko-
we [nic do stosowania], Kości do gry, Kręgle, Kule bilardowe, 
Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strze-
lania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski szer-
miercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek 
windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, 
Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna 
w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, 
Modele będące zabawkami: Modele pojazdów w zmniejszo-
nej skali, Naciągi do rakiet, Namioty zabawkowe, Ochrania-
cze [części strojów sportowych], Ochraniacze genitaliów 
do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na łokcie 
[artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artyku-
łów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [japońska gra au-
tomatowa], Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, 
Pasy do pływania, Pasy na talię, do ćwiczeń, Pierścienie 
do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, 
Plansze do gry w warcaby, Plastelina do zabawy, Pluszowe 
zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do pływania, 
Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowa-
ne do zabawy, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje 
telekomunikacyjne, Przenośne konsole do gier wideo, Przy-
rządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, 
Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla 
pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice 
do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy do pły-
wania, Roboty zabawkowe, Rolki do stacjonarnych rowerów 
treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Sa-
mochody do zabawy, Sanki, Smycze do desek surfingowych, 
Sprzęt do gier wideo, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardo-
we, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, 
Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające 
zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspen-
soria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule do lataw-
ców, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na im-
prezy, Tarcze elektroniczne, Torby na kije golfowe, na kółkach 
lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zapro-
jektowane do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na de-
ski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], 
Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], 
Tuby strzelające na imprezy, Ubranka dla lalek, Uchwyty 
na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia 
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do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia 
do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do zaznaczania 
punktów w bilardzie, Urządzenia pływackie do pływania, 
Warcaby, Wędki, Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, 
Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycznej, Zabawki, Zabaw-
ki antystresowe typu fidget, Zabawki dla zwierząt domo-
wych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Ze-
stawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 
Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żetony do gier hazar-
dowych, Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów 
w pomniejszonej skali, 41 Usługi gier online, Udostępnianie 
gier komputerowych on-line, Udostępnianie informacji onli-
ne na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiąza-
nych produktów, Udostępnianie informacji online dotyczą-
cych użytkowników gier, Usługi rozrywkowe, Usługi eduka-
cyjne, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Udo-
stępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier, Usługi 
w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnia-
nie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej do-
stępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe 
[nie do pobrania], Udostępnianie w trybie on-line informacji 
związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami kom-
puterowymi do gier, Informacje online z dziedziny rozrywki 
z zakresu gier komputerowych, Organizacja zawodów 
w grach elektronicznych, Organizowanie imprez w zakresie 
sportów elektronicznych, Udostępnianie interaktywnych 
gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednic-
twem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Usługi w zakresie gier wideo, Usługi gier online przez urzą-
dzenia mobilne, Usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia 
użytkowników z grami komputerowymi, Usługi salonów gier 
wirtualnej rzeczywistości, Usługi w zakresie gier elektronicz-
nych, Usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków 
łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon 
komórkowy, Publikowanie materiałów multimedialnych onli-
ne, Centra rozrywki, Organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], Usługi w zakresie parków rozrywki i par-
ków tematycznych.

(210) 542960 (220) 2022 05 12
(731) MIECHOWICZ BOGDAN BIURO ROZWIĄZAŃ 

INFORMATYCZNYCH, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Klinika XP
(510), (511) 9 Programy do przetwarzania danych.

(210) 542961 (220) 2022 05 11
(731) JURAŁOWICZ-BORATYŃSKA DARIA LE CONTOUR, 

Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LE CONTOUR

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie seminariów, konferencji, szko-
leń, konkursów, publikowanie tekstów, 44 Usługi w zakresie 
pielęgnacji ciała i twarzy, aromaterapii, fizjoterapii i fizykoterapii, 
prowadzenie salonów fryzjerskich i salonów piękności, usługi 
medyczne oraz doradztwo w zakresie usług medycznych.

(210) 542962 (220) 2022 05 12
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN2

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witamina-
mi do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, 
32 Napoje bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, Napoje ener-
getyzujące, Napoje owocowe, Wody mineralne, Wody gazo-
wane.

(210) 542963 (220) 2022 05 11
(731) PHARMLAB CZARNECCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASTELOVE SIMPLY CARE

(531) 29.01.01, 27.05.01, 02.09.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 
26.01.18

(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyczne emulsje do opalania, 
Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne peelingi do ciała, 
Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyczne środki nawil-
żające, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosme-
tyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Ko-
smetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosme-
tyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosme-
tyki kolorowe, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, 
Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki 
organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Ko-
smetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosme-
tyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej 
[pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych ze-
stawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci 
płynów, Kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, 
Kostki mydła do mycia ciała.

(210) 542966 (220) 2021 04 29
(731) FREEVERSE, S.L., Barcelona, ES
(540) (znak słowny)
(540) FREEVERSE
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie gier, 
Platforma oprogramowania zapewniająca dostęp do krypto 
przedmiotów kolekcjonerskich i tokenów aplikacji, Platfor-
ma oprogramowania do pobierania oprogramowania, pli-
ków z danymi oraz obrazków z internetu, Oprogramowanie 
do pobrania w postaci aplikacji komputerowej lub mobilnej 
umożliwiające dostęp do krypto przedmiotów kolekcjoner-
skich i tokenów aplikacji, Oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia elektronicznych portfeli służących do prze-
chowywania niewymienialnych tokenów oraz do zarzą-
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dzania tymi portfelami, Oprogramowanie komputerowe 
do wysyłania, odbierania, kupowania, sprzedawania i prze-
chowywania niewymienialnych tokenów, Oprogramowanie 
umożliwiające dostęp do technologii blockchain, czytanie, 
śledzenie i korzystanie z niej lub z technologii rozproszo-
nej księgi, Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie i cyfrowa 
odzież, Tokeny niezbywalne (NFT), Oprogramowanie do cy-
frowych przedmiotów kolekcjonerskich, które wykorzystuje 
technologię oprogramowania opartą na blockchain i smart 
kontraktach, Oprogramowanie do pobrania do zarządzania 
usługami kolekcjonowania cyfrowego, rynkami transakcji 
i rejestrami, które wykorzystują technologię oprogramo-
wania opartą na blockchain i smart kontraktach do cyfro-
wych przedmiotów kolekcjonerskich, Oprogramowanie gier 
komputerowych do użytku na komputerach stacjonarnych, 
konsolach do gier, telefonach komórkowych i telefonach 
komórkowych, Cyfrowe kolekcje reprezentowane przez 
niewymienne tokeny kryptograficzne za pośrednictwem 
blockchain lub rozproszonej księgi, 35 Aukcja niewymienial-
nych tokenów kryptograficznych, Przeprowadzanie aukcji, 
także w internecie, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie aukcji niewy-
mienialnych tokenów kryptograficznych, 41 Usługi rozryw-
kowe, Udostępnianie informacji związanych z cyfrowymi 
przedmiotami kolekcjonerskimi online do użytku w środo-
wiskach cyfrowych i na rynku transakcji tworzonych w ce-
lach rozrywkowych za pośrednictwem strony internetowej, 
smart kontraktów lub technologii blockchain/ rozproszonej 
księgi, Udostępnianie witryny internetowej, która umożliwia 
użytkownikom interakcję z grami komputerowymi i innymi 
treściami za pośrednictwem ogólnej sieci komunikacyjnej, 
42 Projektowanie tokenów niezbywalnych (NFT), Rozwi-
janie niewymienialnych tokenów (NFT), Ułatwienie korzy-
stania z oprogramowania online i aplikacji mobilnych, aby 
umożliwić konsumentom i przedsiębiorstwom zarządza-
nie, używanie i przekazywanie niewymienialnych tokenów, 
Usługi platformy/oprogramowania jako usługi (PaaS/SaaS), 
w tym platformy oprogramowania do zapewniania dostę-
pu do kryptowalut i tokenów aplikacji, a także ich odczytu, 
śledzenia i użytkowania, Udostępnianie oprogramowania 
online nie do pobrania do użytku w zarządzaniu, oblicza-
niu i użytkowaniu technologii blockchain w celu pobierania 
oprogramowania, danych i plików obrazów z internetu, Udo-
stępnianie oprogramowania do gier komputerowych online, 
nie do pobrania, Platforma/oprogramowanie jako usługa 
(PaaS/SaaS) z platformami oprogramowania komputerowe-
go w celu zapewnienia projektowania systemów blockchain, 
ich testowania, wdrażania i zarządzania nimi, Usługi konsulta-
cyjne, mianowicie, Doradztwo w zakresie rozwoju oprogra-
mowania w zakresie technologii blockchain lub rozproszonej 
księgi rachunkowej distribuidos.

(210) 542972 (220) 2020 08 17
 (310) 88/920, 568 (320) 2020 05 18 (330) US
(731) Unum Group, Chattanooga, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.18
(510), (511) 16 Publikacje, mianowicie skrypty, broszury, 
ulotki i biuletyny w dziedzinie ubezpieczeń i świadczeń 
pracowniczych, 25 Odzież, 36 Administrowanie ubezpiecze-
niami, Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
Przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych i danych do-
tyczących płatności, Doradztwo w sprawach ubezpiecze-
niowych, Ubezpieczeniowe usługi reasekuracyjne, Admi-
nistrowanie planami świadczeń pracowniczych w zakresie 
ubezpieczenia medycznego i zdrowotnego, ubezpieczenia 
stomatologicznego, ubezpieczenia wzroku, ubezpieczenia 
na wypadek inwalidztwa i ubezpieczenia na życie, Usługi 
ubezpieczeniowe, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
mianowicie hosting oprogramowania do użytku w admini-
strowaniu świadczeniami pracowniczymi, zarządzaniu zaso-
bami ludzkimi, administrowaniu dokumentacją zatrudnienia 
i administrowaniu ubezpieczeniami.

(210) 542973 (220) 2022 05 12
(731) FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I NEVER LOSE FOCUS

(531) 27.05.01, 16.03.13, 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie imprez, wy-
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, Tworzenie komputerowych baz da-
nych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Zarządzanie bazami danych, Usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej udostępniane on-line z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Agencje reklamowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gaze-
tach i magazynach, Badania w zakresie reklamy, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarcza-
nie przewodników reklamowych przeszukiwalnych on-line, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Produkcja 
filmów reklamowych, reklam, Usługi w zakresie kształtowa-
nia wizerunku i identyfikacji, Usługi pomocy/pośrednictwa 
w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, Usłu-
gi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, 
Pomoc i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, consulting, Badania poziomu ob-
sługi klientów, Usługi sprzedaży towarów: odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, 
zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artyku-
łów informatycznych, artykułów komputerowych, urządzeń 
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów pa-
pierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artyku-
łów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów dekora-
cyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier 
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produk-
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tów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym 
powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, ar-
tykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów 
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, 
artykułów spożywczych, 41 Organizacja imprez sportowych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, kongresów, konferencji, podróży studyjnych 
i imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie kur-
sów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Kształcenie usta-
wiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Przygotowy-
wanie tekstów do publikacji, Usługi w zakresie publikowania 
online, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i materia-
łów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, 
Organizowanie wystaw związanych z kulturą, edukacją lub 
turystyką, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem 
umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budowa-
nia zespołu, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], Coaching w zakresie życia oso-
bistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Produkcja 
i organizowanie festiwali teatralnych, imprez artystycznych, 
wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów zwią-
zanych z kulturą lub edukacją, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów, gier losowych i loterii, Organizowanie pokazów 
mody, konkursów piękności, Organizowanie przyjęć, zabaw 
i festynów, Usługi artystów, Usługi studiów nagrań, Usługi 
studiów filmowych, Produkcja i reprodukcja filmów i nagrań 
dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, Postsyn-
chronizacja, sporządzanie napisów.

(210) 542974 (220) 2022 05 12
(731) FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTICIANS NEVER LOSE FOCUS

(531) 27.05.01, 26.01.05, 26.01.06, 16.03.13
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie imprez, wy-
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, Tworzenie komputerowych baz da-
nych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Zarządzanie bazami danych, Usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej udostępniane on-line z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Agencje reklamowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udostępnianie 

powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gaze-
tach i magazynach, Badania w zakresie reklamy, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarcza-
nie przewodników reklamowych przeszukiwalnych on-line, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Produkcja 
filmów reklamowych, reklam, Usługi w zakresie kształtowa-
nia wizerunku i identyfikacji, Usługi pomocy/pośrednictwa 
w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, Usłu-
gi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, 
Pomoc i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, consulting, Badania poziomu ob-
sługi klientów, Usługi sprzedaży towarów: odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, 
zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artyku-
łów informatycznych, artykułów komputerowych, urządzeń 
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów pa-
pierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artyku-
łów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów dekora-
cyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier 
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produk-
tów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym 
powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, ar-
tykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów 
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, 
artykułów spożywczych, 41 Organizacja imprez sportowych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, kongresów, konferencji, podróży studyjnych 
i imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie kur-
sów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Kształcenie usta-
wiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Przygotowy-
wanie tekstów do publikacji, Usługi w zakresie publikowania 
online, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i materia-
łów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, 
Organizowanie wystaw związanych z kulturą, edukacją lub 
turystyką, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem 
umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budowa-
nia zespołu, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], Coaching w zakresie życia oso-
bistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Produkcja 
i organizowanie festiwali teatralnych, imprez artystycznych, 
wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów zwią-
zanych z kulturą lub edukacją, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów, gier losowych i loterii, Organizowanie pokazów 
mody, konkursów piękności, Organizowanie przyjęć, zabaw 
i festynów, Usługi artystów, Usługi studiów nagrań, Usługi 
studiów filmowych, Produkcja i reprodukcja filmów i nagrań 
dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, Postsyn-
chronizacja, sporządzanie napisów.

(210) 542975 (220) 2022 05 12
(731) FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) OPTOMETRISTS DO IT WITH FOCUS

(531) 27.05.01, 16.03.13, 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie imprez, wy-
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, Tworzenie komputerowych baz da-
nych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Zarządzanie bazami danych, Usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej udostępniane on-line z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Agencje reklamowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gaze-
tach i magazynach, Badania w zakresie reklamy, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarcza-
nie przewodników reklamowych przeszukiwalnych on-line, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Produkcja 
filmów reklamowych, reklam, Usługi w zakresie kształtowa-
nia wizerunku i identyfikacji, Usługi pomocy/pośrednictwa 
w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, Usłu-
gi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, 
Pomoc i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, consulting, Badania poziomu ob-
sługi klientów, Usługi sprzedaży towarów: odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, 
zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artyku-
łów informatycznych, artykułów komputerowych, urządzeń 
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów pa-
pierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artyku-
łów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów dekora-
cyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier 
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produk-
tów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym 
powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, ar-
tykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów 
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, 
artykułów spożywczych, 41 Organizacja imprez sportowych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, kongresów, konferencji, podróży studyjnych 
i imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie kur-
sów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Kształcenie usta-
wiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Przygotowy-
wanie tekstów do publikacji, Usługi w zakresie publikowania 
online, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i materia-
łów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, 
Organizowanie wystaw związanych z kulturą, edukacją lub 
turystyką, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem 
umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budowa-

nia zespołu, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], Coaching w zakresie życia oso-
bistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Produkcja 
i organizowanie festiwali teatralnych, imprez artystycznych, 
wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów zwią-
zanych z kulturą lub edukacją, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów, gier losowych i loterii, Organizowanie pokazów 
mody, konkursów piękności, Organizowanie przyjęć, zabaw 
i festynów, Usługi artystów, Usługi studiów nagrań, Usługi 
studiów filmowych, Produkcja i reprodukcja filmów i nagrań 
dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, Postsyn-
chronizacja, sporządzanie napisów.

(210) 542976 (220) 2022 05 12
(731) WELCOME AIRPORT SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WELCOME
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi administrowania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie transportu, Usługi administrowania lotniskami, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz portów lotniczych, Zarządzanie flotą transportową 
[dla osób trzecich], Usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie 
transportu, Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu 
i dostaw, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Reklama związana z transportem i dostawą, Zarządzanie 
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Rekrutacja 
naziemnego personelu linii lotniczych, Rekrutacja pokłado-
wego personelu linii lotniczych, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa infrastruk-
tury lotniczej, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji 
w zakresie budowy obiektów lotniskowych, Konserwacja 
i naprawa budynków, Naprawa, konserwacja i tankowanie 
pojazdów, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące 
przemysłu transportu lotniczego, Czyszczenie pasów star-
towych lotnisk, 38 Usługi telekomunikacyjne, Dostarczanie 
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 
Usługi w zakresie telekomunikacji lotniczej, 39 Transport, 
Transport lotniczy, Transport powietrzny, Logistyka transpor-
tu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, 
Usługi linii lotniczych w zakresie transportu, Usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Udzielanie 
informacji dotyczących transportu lotniczego, Usługi linii 
lotniczych w zakresie transportu pasażerów, Obsługa na-
ziemna pasażerów, Usługi związane z odprawą pasażerów 
na lotniskach, Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, 
Usługi transferów lotniskowych, Usługi komunikacji waha-
dłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lot-
niskiem, Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Obsługa 
bagażowa na lotniskach, Usługi w zakresie udzielania infor-
macji lotniskowych na temat lotnictwa, Usługi rezerwacji 
podróży lotniczych, Usługi związane z biletami lotniczymi, 
Usługi linii lotniczych w zakresie transportu ładunku, Usługi 
międzynarodowego transportu lotniczego ładunków, Ob-
sługa naziemna towarów na lotniskach, Naziemna obsługa 
statków powietrznych, Transport naziemny związany z prze-
mysłem lotniczym, Pakowanie i składowanie towarów, Usłu-
gi w zakresie cargo i frachtu, Ładowanie frachtu lotniczego, 
Doradztwo w zakresie transportu lotniczego, Udostępnianie 
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obiektów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Parkowanie 
i przechowywanie pojazdów, Usługi wynajmu związane 
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Usługi kon-
troli ruchu lotniczego, Usługi naziemnej kontroli ruchu dla 
lotnictwa, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi w zakresie 
ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeństwa pasaże-
rów linii lotniczych, Kontrola bezpieczeństwa osób i bagażu 
na lotniskach, Usługi w zakresie opieki, Opieka nad dziećmi 
pod nieobecność rodziców, Usługi dotrzymywania towarzy-
stwa osobom starszym i niepełnosprawnym, Usługi biura 
rzeczy znalezionych.

(210) 542977 (220) 2022 05 12
(731) FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.06, 16.03.13, 26.01.05
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie imprez, wy-
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, Tworzenie komputerowych baz da-
nych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Zarządzanie bazami danych, Usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej udostępniane on-line z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Agencje reklamowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gaze-
tach i magazynach, Badania w zakresie reklamy, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarcza-
nie przewodników reklamowych przeszukiwalnych on-line, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Produkcja 
filmów reklamowych, reklam, Usługi w zakresie kształtowa-
nia wizerunku i identyfikacji, Usługi pomocy/pośrednictwa 
w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, Usłu-
gi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, 
Pomoc i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, consulting, Badania poziomu ob-
sługi klientów, Usługi sprzedaży towarów: odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, 
zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artyku-
łów informatycznych, artykułów komputerowych, urządzeń 
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów pa-
pierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artyku-
łów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów dekora-
cyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier 
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produk-
tów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym 
powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, ar-
tykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów 
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, 
artykułów spożywczych, 41 Organizacja imprez sportowych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, kongresów, konferencji, podróży studyjnych 
i imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie kur-

sów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Kształcenie usta-
wiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Przygotowy-
wanie tekstów do publikacji, Usługi w zakresie publikowania 
online, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i materia-
łów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, 
Organizowanie wystaw związanych z kulturą, edukacją lub 
turystyką, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem 
umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budowa-
nia zespołu, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], Coaching w zakresie życia oso-
bistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Produkcja 
i organizowanie festiwali teatralnych, imprez artystycznych, 
wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów zwią-
zanych z kulturą lub edukacją, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów, gier losowych i loterii, Organizowanie pokazów 
mody, konkursów piękności, Organizowanie przyjęć, zabaw 
i festynów, Usługi artystów, Usługi studiów nagrań, Usługi 
studiów filmowych, Produkcja i reprodukcja filmów i nagrań 
dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, Postsyn-
chronizacja, sporządzanie napisów.

(210) 542981 (220) 2022 05 12
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) AZELIN
(510), (511) 5 Leki antyalergiczne, Leki dla ludzi, Leki pomoc-
nicze [wspierające] do celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, Środki 
przeciwko nieżytowi nosa do celów detoksykacji, Preparaty 
znieczulające do inhalacji, Preparaty farmaceutyczne do in-
halatorów, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Opa-
trunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory.

(210) 542984 (220) 2022 05 12
(731) TOKAJUK ADAM, TOKAJUK ARKADIUSZ 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE 
OPTIMA SPÓŁKA CYWILNA, Hajnówka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMA

(531) 26.04.04, 26.04.06, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 16 Artykuły do pakowania i przechowywania 
z kartonu, tektury i papieru, Opakowania i pudełka z kartonu, 
tektury i papieru, Tektura falista, Kartony klapowe, Pudełka 
fasonowe, Opakowania wykrojnikowe, Akcesoria do opa-
kowań takie jak: wypełniacze, belki, przekładki, kratownice, 
kątowniki, narożniki, obwoluty, tuleje z tektury, kartonu lub 
papieru, Przemysłowy papier i karton, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej, detalicznej, w tym online w zakresie artykułów 
do pakowania i przechowywania z kartonu, tektury i papieru, 
opakowań i pudełek z kartonu, tektury i papieru, tektury fa-
listej, kartonów klapowych, pudełek fasonowych, opakowań 
wykrojnikowych, akcesoriów do opakowań takich jak: wy-
pełniacze, belki, przekładki, kratownice, kątowniki, narożniki, 
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obwoluty, tuleje z tektury, kartonu lub papieru, przemysło-
wego papieru i kartonu, 40 Obróbka i przetwarzanie tektury, 
kartonu i papieru, Kaszerowanie, Usługi recyklingu tektury, 
kartonu i papieru, Nadruk na tekturze i kartonie.

(210) 542988 (220) 2022 05 13
(731) KOWALCZYK PAWEŁ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P&M CLOTHING

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.12, 
09.01.05

(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Szaliki.

(210) 542991 (220) 2022 05 13
(731) WŁODARSKI PAWEŁ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agnes Violin

(531) 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów promocyjnych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z częściami odzieży, obuwiem i nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z częściami odzieży, obu-
wiem i nakryciami głowy, 41 Koncerty muzyczne na żywo, 
Zapewnianie muzyki na żywo, Nagrywanie muzyki, Pisanie 
piosenek, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Usłu-
gi w zakresie komponowania muzyki, Dostarczanie rozrywki 
w postaci nagranej muzyki, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cy-
frowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Muzyczne usługi wy-
dawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Rozrywka 
interaktywna online, Usługi rozrywkowe udostępniane dzię-
ki strumieniom online, Usługi rozrywkowe w zakresie dziele-
nia się nagraniami audio i wideo, Usługi rozrywkowe, Usługi 
rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe 
dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, Usłu-
gi rozrywkowe na żywo, Pokazy tańca na żywo, Widowiska 
muzyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Muzyczne usługi 
wydawnicze, Organizacja rozrywek muzycznych, Produkcja 

przedstawień muzycznych, Udostępnianie treści audio onli-
ne nie do pobrania, Produkcja nagrań audio i video oraz usłu-
gi fotograficzne, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi wydawnicze 
w zakresie utworów muzycznych, Produkcja muzycznych fil-
mów wideo, Usługi rozrywkowe w formie wideo, Rozrywka 
dostarczana przez systemy wideotekstowe, Produkcja na-
grań dźwiękowych i/lub wideo, Świadczenie usług rozryw-
kowych za pośrednictwem filmów wideo, Udostępnianie 
rozrywki wideo za pomocą strony internetowej.

(210) 543004 (220) 2022 05 13
(731) KLUSEK ROMAN, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Yubari
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości.

(210) 543010 (220) 2022 05 13
(731) RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD., 

Szanghaj, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MACALLINE

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Agencje reklamowe, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, Komputerowe zarządzanie plikami, Księ-
gowość, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich.

(210) 543026 (220) 2022 05 16
(731) AKSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Osiek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beskidzkie BACIARKI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 29 Krokiety, Placki ziemniaczane, Tłuszcze ja-
dalne, Sałatki owocowe, Hamburgery, Chipsy ziemniaczane, 
Chrupki ziemniaczane, Owoce kandyzowane, Owoce pusz-
kowane, Orzechy preparowane, Wiórki kokosowe, Bakalie, 
Owoce suszone, Orzeszki solone, 30 Ciasta, Ciastka, Gofry, 
Chipsy zbożowe, Kanapki, Muesli, Paluszki, Precle, Produkty 
mączne, Ryż preparowany, Mięso w cieście, Naleśniki, Pasz-
teciki, Pieczywo, Pierożki, Placki, Spaghetti, Pizze, Wyroby 
cukiernicze, Batony, Cukierki, Preparaty zbożowe, Suchary, 
Żywność na bazie mąki, Ozdoby do ciast, Hot-dogi.
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(210) 543030 (220) 2022 05 16
(731) CZERNIAK PAWEŁ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMED

(531) 24.13.01, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 543031 (220) 2022 05 16
(731) KACZMAREK SŁAWOMIR, Wola Uhruska 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURATORIUM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.03
(510), (511) 29 Jaja, 39 Transport żywności.

(210) 543032 (220) 2022 05 16
(731) POLSKI INSTYTUT MINDFULNESS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Instytut Mindfulness

(531) 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: e-booki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: materiały druko-
wane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: książki edukacyjne, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: podcasty, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: książki edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z następującymi produktami: e-booki, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: książki, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: materiały szkoleniowe i instruktażowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: książki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
podcasty, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie 
wystaw w celach szkoleniowych, Wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, Publikacja i redagowanie 

książek, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Publikowanie multimedialne magazynów, cza-
sopism i gazet, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, Publikacja i redagowanie materiałów dru-
kowanych, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi pisania 
blogów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, Produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Wydawanie audiobooków, Usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 543043 (220) 2022 05 16
(731) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) bromfestill
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 Farmaceu-
tyki i naturalne środki lecznicze.

(210) 543068 (220) 2022 05 16
(731) KAROLGUSTAWCHEFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) GYOZILLA
(510), (511) 29 Galaretki jadalne, Żywność na bazie ryb, Mro-
żone ryby, Konserwy rybne, Owoce morza, Pikle, Potrawy 
rybne, Ryby konserwowane, Ryby solone, Skorupiaki jadal-
ne, Tłuszcze jadalne, Wasabi, Tofu, Warzywa marynowane, 
Warzywa gotowane, Warzywa konserwowane, Warzywa 
w puszkach, Warzywa suszone, Wodorosty do celów spo-
żywczych, Przekąski na bazie ziemniaków, Desery jogurtowe, 
Desery mleczne, Desery owocowe, Dipy serowe, Dżemy, Eks-
trakty do zup, Galaretki mięsne, Gotowe dania z mięsa, Go-
towe posiłki zawierające jajka, Gotowe produkty z warzyw, 
Gotowe posiłki zawierające kurczaka, Gulasze, Hamburgery, 
Hummus, Jogurty, Kaszanka, Kiełbasy wędzone, Koktajle 
lodowe, Koncentraty zup, Mielonki (konserwy), Konserwy, 
marynaty, Konserwy mięsne, Konserwy drobiowe, Konser-
wowane warzywa, Napoje mleczne, Nasiona jadalne, Oleje 
do gotowania, Owoce morza [nieżywe], Przetworzone owo-
ce morza, Konserwowe owoce morza, Owoce morza kon-
serwowane, Suszone owoce morza, Gotowane owoce mo-
rza, Mrożone owoce morza, Solone i fermentowane owoce 
morza, Owoce morza ugotowane w sosie sojowym, Owoce 
przetworzone, Owoce w syropie, Pasta rybna, Pasty mleczne 
do smarowania, Pasty przyrządzone z orzechów, Pasty ryb-
ne, Pasztety, Podroby, Potrawy mięsne gotowane, Produkty 
z indyka, Produkty z jagnięciny, Produkty z owoców morza, 
Przetwory owocowe, Ryby przetworzone, Sałatki gotowe, 
Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sałatka z kurczaka, Sa-
łatka z ikrą ryb cefalowatych, Sałatka ziemniaczana, Sałatki 
podawane na przystawkę, Sałatki z roślin strączkowych, 
Wywary i buliony, Wywar z warzyw, Zupy, Burgery, Burgery 
warzywne, Burgery sojowe, Burgery mięsne, Burgery z tofu, 
Burgery z indyka, Ryby, Produkty spożywcze na bazie ryb, 
30 Babeczki, Makaron sojowy (harusame, nieugotowany), 
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Kluski ramen, Bagietki, Bajgle, Bułki, Chleb, Ciastka, Cukier, 
Dania na bazie ryżu, Dania gotowe zawierające głównie ma-
karon, Drób w cieście, Gotowe produkty spożywcze w po-
staci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, 
Kanapki, Kasze, Knedle, Krakersy, Kuskus, Makarony, Makarony 
razowe, Makarony zawierające nadzienie, Makarony do zup, 
Makarony zawierające jaja, Makarony mączne spożywcze, 
Makarony z truflami, Makarony do pizz, Makarony głęboko 
mrożone, Makarony w postaci płatów, Makarony somen 
[bardzo cienkie makarony zrobione z mąki pszennej, niego-
towane], Makarony włoskie, Marynaty, Mięsne sosy, Muesli, 
Nachos, Naleśniki, Paszteciki, Placki, Przekąski na bazie zbóż, 
Przyprawy, Quiche, Risotto, Rogaliki, Sosy do sałatek, Sosy 
jako przyprawy, Sushi, Tarty, Tosty, Żywność wytwarzana 
z opiekanych ziaren zbożowych, Żywność zawierająca głów-
nie kakao, Gotowe dania z ryżu, Chińskie pierożki gotowane 
na parze (shumai), Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, go-
towane), Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Goto-
we potrawy na bazie ryżu, Przekąski wykonane z ryżu, Ryż 
aromatyzowany, Ryż gotowany na parze, Ryż kleisty zawijany 
w liście bambusa [Zongzi], Przekąski na bazie ryżu, Ryż sma-
żony po chińsku, Dania gotowe i wytrawne przekąski na ba-
zie makaronu, ryżu, kaszy, Suche i świeże makarony, kluski 
i pierogi, Syropy smakowe, Ramen (japońskie danie na bazie 
makaronu), 32 Bazy do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe 
napoje gazowane, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Bezal-
koholowy jabłecznik, Bezalkoholowe napoje niskokalorycz-
ne, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoho-
lowe, Lemoniada, Napoje aromatyzowane owocami, Napoje 
energetyzujące, Napoje dla sportowców, Napoje izotonicz-
ne, Soki, Soki warzywne, Soki owocowe do użytku jako na-
poje, Woda, Piwo, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo 
słodowe, Piwo pełne jasne, Piwo bezalkoholowe, 33 Napoje 
alkoholowe z wyjątkiem piwa, Koktajle, Alkoholowe koktajle 
owocowe, Gotowe koktajle alkoholowe, Koktajle alkoholowe 
zawierające mleko, Gotowe koktajle na bazie wina, Koktajle 
alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, Alkoholowe eks-
trakty owocowe, Alkohol ryżowy, Aperitify, Napoje alkoholo-
we z owoców, Japoński biały napój alkoholowy [shochu], Ja-
poński napój alkoholowy doprawiony smakowo ekstraktami 
z igieł sosny, Japoński słodki napój alkoholowy na bazie ryżu 
[shiro-zake], Japoński trunek doprawiony smakowo ekstrak-
tami ze śliwki azjatyckiej, Japoński trunek zawierający eks-
trakty ziołowe, Japońskie regenerowane napoje alkoholowe 
[naoshi], Japońskie słodkie wina z winogron zawierające eks-
trakty z żeń-szenia i kory chinowca, Koreański destylowany 
napój alkoholowy [soju], Koreańskie tradycyjne wino ryżowe 
[makgeoli], Likiery, Zamienniki sake, Whisky, Wódka, Napoje 
alkoholowe z żeń-szenia, Napoje alkoholowe zawierające 
owoce, Chiński mieszany napój wysokoprocentowy [wujia-
pie-jiou], Chiński napój alkoholowy warzony [laojiou], Chiński 
napój alkoholowy z sorgo [gaoliang jiu], Chińskie alkohole 
wysokoprocentowe na bazie sorgo, Chiński biały napój al-
koholowy [baiganr], Baijiu (chiński destylowany napój alko-
holowy), Wino, Brandy, Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe, 
Rum, Sake, 43 Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szyb-
kiej obsługi [snack-bary], Dokonywanie rezerwacji restaura-
cji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Im-
prezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja 
o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakre-
sie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Kontrak-
towe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Przygo-

towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie 
napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Udostępnianie opinii na temat restauracji, Udostępnia-
nie opinii na temat restauracji i barów, Udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie ba-
rów, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, Usługi barowe, Usługi barów i restau-
racji, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, Usługi degustacji win 
(dostarczanie napojów), Usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej, Usługi doradców w zakresie win, Usługi klubów 
nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klubów w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi osobistych kucharzy, Usługi prywatnego 
klubu kolacyjnego, Usługi restauracji serwujących tempurę, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi re-
stauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne 
łącznie z wyszynkiem, Usługi rezerwacyjne w zakresie re-
zerwacji posiłków, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, 
Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania 
napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakre-
sie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usłu-
gi świadczone przez bary bistro, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji ja-
pońskich, Catering, Usługi restauracji z daniami ramen.

(210) 543069 (220) 2022 05 17
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PÉREZ

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Szkła korekcyjne, szkła do okularów, okulary 
korekcyjne, 35 Prowadzenie sklepu internetowego w zakre-
sie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła 
korekcyjne, oprawy do okularów, okulary, binokle, Prowadze-
nie hurtowni oraz sprzedaż wysyłkowa w zakresie: szkła kon-
taktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, 
oprawy do okularów, okulary, binokle.

(210) 543070 (220) 2022 05 17
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hepta Plant

(531) 05.11.10, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 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 



84 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2022

do użytku w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w ogrodnictwie, Nawozy do roślin, 5 Pestycydy, 
Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.

(210) 543071 (220) 2022 05 17
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakti Plant

(531) 01.13.01, 01.13.15, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla 
rolnictwa, Nawozy do roślin, Adjuwanty, nieprzeznaczone 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, 5 Pestycy-
dy, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.

(210) 543075 (220) 2022 05 16
(731) WOJTELEWSKI TOMASZ, Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEŚNA POLANA powrót do natury

(531) 05.01.05, 05.01.10, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 31 Karma sucha i mokra dla psów i kotów.

(210) 543078 (220) 2022 05 16
(731) WOJTELEWSKI TOMASZ, Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZWIERZOGRODY ZWIERZĘTA I OGRÓD

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów zoologicznych, artyku-
łów ogrodniczych, artykułów gospodarstwa domowego.

(210) 543080 (220) 2022 05 16
(731) WOJTELEWSKI TOMASZ, Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LISEK

(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów zoologicznych, artyku-
łów wędkarskich, artykułów ogrodniczych.

(210) 543081 (220) 2022 05 16
(731) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW 

MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDUSTRIA

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne prze-
znaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do ce-
lów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania 
wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów bu-
dowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu 
szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, pre-
paraty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy 
użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe, węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe) 
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz 
wapniowy (cyjanamid), Środki do konserwacji cementu z wy-
jątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 4 Energia elektrycz-
na wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna 
wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samo-
chodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, niemetalo-
we elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, 
masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys, 
kamień skała glina i minerały, piece hutnicze (cement do bu-
dowy -), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 Wy-
dobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materia-
łów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, 
usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie maszyn 
i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budowla-
nego i burzącego z obsługa operatorską, usługi budowlane 
konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi tankowa-
nia paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym 
wodorem, roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, 
usługi informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transpor-
tu, usługi przewozu, usługi wynajmu związane z transpor-
tem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie towarów, 
czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka transportu, 
organizowanie transportu, przewożenie i dostarczanie towa-
rów, transport drogowy, transport kolejowy, transport lądo-
wy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, 
usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu sa-
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mochodami silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi w zakre-
sie transportu samochodami ciężarowymi, magazynowanie 
paliw gazowych.

(210) 543082 (220) 2022 05 17
(731) NAPIÓRKOWSKI PAWEŁ BIKO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LuMedic

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.12
(510), (511) 41 Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikowanie książek, Udzielanie informacji eduka-
cyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośred-
nictwem Internetu, Organizacja webinariów, Udostępnianie 
publikacji online [nie do pobrania], Usługi edukacyjne i szko-
leniowe, Publikowanie materiałów drukowanych, 44 Ambu-
latoryjna opieka medyczna, Badania medyczne, Chirurgia 
kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Doradztwo medyczne 
w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo medyczne w za-
kresie ciąży, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, 
Prowadzenie placówek medycznych, Usługi diagnostyki me-
dycznej [testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące proble-
mów medycznych, Usługi ginekologiczne, Usługi lekarskie, 
Usługi badań krwi, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, 
Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, Usługi me-
dyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi obrazowania me-
dycznego, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w za-
kresie leczenia medycznego.

(210) 543084 (220) 2022 05 16
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Bawełniane płatki kosmetyczne, Patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycz-
nych, Wata do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Nasączone chustecz-
ki do użytku kosmetycznego, Nawilżane odświeżające chus-
teczki kosmetyczne, Nasączone chusteczki do oczyszczania 
(nielecznicze do użytku osobistego), Nawilżane chusteczki 
nasączone balsamem kosmetycznym, Chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu (zamiast: nasączone chu-
steczki do demakijażu), Chusteczki nasączone preparatami 
oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasączone olejkami 
eterycznymi (do użytku kosmetycznego), 5 Produkty higie-
niczne dla kobiet, podpaski, Wkładki higieniczne, Tampony, 
Wchłaniające artykuły higieniczne, Intymne preparaty nawil-
żające, Środki do higieny intymnej dla kobiet.

(210) 543085 (220) 2022 05 16
(731) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW 

MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDUSTRIA Świętokrzyska Grupa Przemysłowa

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne prze-
znaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do ce-
lów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania 
wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów bu-
dowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu 
szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, pre-
paraty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy 
użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe, węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe) 
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz 
wapniowy (cyjanamid), Środki do konserwacji cementu z wy-
jątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 4 Energia elektrycz-
na wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna 
wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samo-
chodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, niemetalo-
we elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, 
masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys, 
kamień skała glina i minerały, piece hutnicze (cement do bu-
dowy -), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 Wy-
dobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materia-
łów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, 
usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie maszyn 
i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budowla-
nego i burzącego z obsługa operatorską, usługi budowlane 
konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi tankowa-
nia paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym 
wodorem, roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, 
usługi informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transpor-
tu, usługi przewozu, usługi wynajmu związane z transpor-
tem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie towarów, 
czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka transportu, 
organizowanie transportu, przewożenie i dostarczanie towa-
rów, transport drogowy, transport kolejowy, transport lądo-
wy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, 
usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu sa-
mochodami silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi w zakre-
sie transportu samochodami ciężarowymi, magazynowanie 
paliw gazowych.

(210) 543087 (220) 2022 05 16
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sensito baby
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(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Nawilżane chusteczki nasączone środkiem 
oczyszczającym, chusteczki nasączone preparatami czyszczą-
cymi, kosmetyki dla dzieci, nielecznicze preparaty toaletowe, 
nasączone chusteczki do oczyszczania (nielecznicze do użyt-
ku osobistego), nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, nawilżane chusteczki nasą-
czone balsamem kosmetycznym, środki toaletowe.

(210) 543091 (220) 2022 05 16
(731) ŻEROMIŃSKA EWELINA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVE ENERGY

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Awaryjne generatory prądotwórcze, Gene-
ratory elektryczności, 37 Eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Wynajem 
przenośnych ładowarek, Usługi elektryków, 39 Dostawa 
energii elektrycznej, 40 Wynajem generatorów prądu elek-
trycznego, Wytwarzanie energii, 42 Doradztwo w zakresie 
oszczędności energii.

(210) 543093 (220) 2022 05 16
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SENSITO BABY
(510), (511) 3 Nawilżane chusteczki nasączone środkiem 
oczyszczającym, chusteczki nasączone preparatami czyszczą-
cymi, kosmetyki dla dzieci, nielecznicze preparaty toaletowe, 
nasączone chusteczki do oczyszczania (nielecznicze do użyt-
ku osobistego), nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, nawilżane chusteczki nasą-
czone balsamem kosmetycznym, środki toaletowe.

(210) 543095 (220) 2022 05 16
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SENSITO CARE
(510), (511) 3 Bawełniane płatki kosmetyczne, Patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycz-
nych, Wata do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Nasączone chustecz-
ki do użytku kosmetycznego, Nawilżane odświeżające chus-
teczki kosmetyczne, Nasączone chusteczki do oczyszczania 
(nielecznicze do użytku osobistego), Nawilżane chusteczki 
nasączone balsamem kosmetycznym, Chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu (zamiast: nasączone chu-
steczki do demakijażu), Chusteczki nasączone preparatami 
oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasączone olejkami 
eterycznymi (do użytku kosmetycznego), 5 Produkty higie-

niczne dla kobiet, podpaski, Wkładki higieniczne, Tampony, 
Wchłaniające artykuły higieniczne, Intymne preparaty nawil-
żające, Środki do higieny intymnej dla kobiet.

(210) 543098 (220) 2022 05 16
(731) SZCZĘSNY PIOTR ART-BUD, Chrzęstne
(540) (znak słowny)
(540) PIOTR SZCZĘSNY NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wyna-
jem nieruchomości i majątku, Doradztwo w zakresie nieru-
chomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami.

(210) 543132 (220) 2022 05 18
(731) WAWRZYŃSKI JAKUB FLOWBAG, Nadarzyn
(540) (znak słowny)
(540) FLOWBAG
(510), (511) 18 Aktówki, Kopertówki, Małe plecaki, Małe 
damskie torebki bez rączki, Paski do torebek na ramię, Ple-
caki, Portfele, Stylowe torebki, Torby, Torby na ramię, Torby 
z imitacji skóry, Torebki, Torebki damskie, Torebki do przewie-
szania przez ramię, Torebki na biodra [nerki], Torebki na ra-
mię, Torebki wykonane z imitacji skóry.

(210) 543134 (220) 2022 05 17
(731) INS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZlALNOŚCIĄ, Wołczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ins INS Services insurance agency

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe za wyjątkiem do-
radztwa ubezpieczeniowego w sprawach ubezpieczeń.

(210) 543137 (220) 2022 05 17
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X

(531) 27.05.21
(510), (511) 32 Piwa, Napoje bezalkoholowe, Pitne wody 
mineralne i gazowane, Wody o smaku owocowym (bezalko-
holowe), Napoje owocowe (bezalkoholowe) i soki owocowe, 
Napoje gazowane, Napoje energetyczne i izotoniczne (bez-
alkoholowe), Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Syro-
py i inne preparaty do sporządzania napojów.

(210) 543139 (220) 2022 05 17
(731) SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
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(540) (znak słowny)
(540) Calf Start Musli
(510), (511) 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, 
makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, kar-
my i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, 
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty 
do tuczenia zwierząt.

(210) 543141 (220) 2022 05 17
(731) SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowny)
(540) Calf-Start G
(510), (511) 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, 
makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, kar-
my i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, 
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty 
do tuczenia zwierząt.

(210) 543159 (220) 2022 05 18
(731) SAPIJASZKA ADRIAN GSM-WIKING, Ustka
(540) (znak słowny)
(540) GSM-Viking
(510), (511) 9 Etui na telefony, tablety, laptopy i inne urządze-
nia mobilne, Folia ochronna na telefony, tablety, laptopy i inne 
urządzenia mobilne, Szkło hartowane na telefony, tablety, lap-
topy i inne urządzenia mobilne, Sprzęt do telefonii kompute-
rowej, Telefony, Tablety, Laptopy, Zestawy telefoniczne, Wtycz-
ki telefoniczne, Adaptery telefoniczne, Słuchawki telefoniczne, 
Futerały na telefony, Złącza do telefonów, Baterie do telefo-
nów, Zestawy słuchawkowe do telefonów, Osłony na telefony 
komórkowe, Uchwyty samochodowe do telefonów, Łado-
warki do telefonów komórkowych, Pokrowce na słuchawki 
telefoniczne, Przejściówki do kabli telefonów komórkowych, 
Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, 
Folie ochronne na wyświetlacze przenośnych urządzeń elek-
tronicznych, Szkła hartowane na wyświetlacze przenośnych 
urządzeń elektronicznych, Folie ochronne i ozdobne na prze-
nośne urządzenia elektroniczne, Szkła hartowane i ozdobne 
na przenośne urządzenia elektroniczne, Kijki do robienia sobie 
zdjęć (selfie) (monopody).

(210) 543164 (220) 2022 05 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI 

HUTNICZYMI CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Centrostal S.A.
(510), (511) 6 Blachy gorącowalcowane, zimnowalcowa-
ne, żeberkowe (rombowe i łezkowe), nierdzewne, tłoczone, 
pręty okrągłe ogólnego przeznaczenia metalowe, okrągłe 
zbrojeniowe gładkie metalowe, okrągłe żebrowane meta-
lowe, walcówka metalowa, pręty kwadratowe metalowe, 
pręty płaskie metalowe, kęsy metalowe, bednarka czarna 
i ocynkowana rozumiana jako cienki płaskownik metalowy, 
kształtowniki gorącowalcowane: ceowniki, teowniki, dwu-
teowniki, kątowniki równoramienne, kątowniki nierównora-
mienne-wszystkie metalowe, rury przewodowe bez szwu 
metalowe, precyzyjne bez szwu metalowe, kotłowe bez 
szwu metalowe, przewodowe ze szwem metalowe, kalibro-
wane ze szwem metalowe, instalacyjne ze szwem czarne 
i ocynkowane metalowe, stal jakościowa: pręty okrągłe, prę-
ty kwadratowe, blacha jakościowa, pręty płaskie, stal kwaso-
odporna, stal nierdzewna-wszystkie metalowe, kształtowniki 
zimnogięte zamknięte i otwarte metalowe, pręty ciągnione 
okrągłe metalowe, kwadratowe i sześciokątne metalowe, 

taśmy zimnowalcowane metalowe, drut ciągniony metalo-
wy, drut wiązałkowy metalowy, drut ocynkowany metalowy, 
siatki zgrzewane zbrojeniowe metalowe, wyroby z metali 
nieżelaznych takich jak: mosiądz, miedź, brąz, aluminium, 
kraty pomostowe metalowe oraz stopnie schodowe na ba-
zie kraty metalowej, metalowe materiały zbrojeniowe dla 
budownictwa, 39 Transport drogowy.

(210) 543179 (220) 2022 05 18
(731) HIPOTECZNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.03, 26.13.25, 29.01.13, 14.03.11
(510), (511) 36 Doradztwo kredytowe, Pośrednictwo 
w umowach kredytowych, Organizowanie kredytów hipo-
tecznych, Refinansowanie kredytów hipotecznych, Usługi 
w zakresie kredytów hipotecznych, Udzielanie informacji 
dotyczących kredytów hipotecznych, Udzielanie kredytów 
hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, Doradztwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi doradcze w zakre-
sie kredytów hipotecznych, Doradztwo związane z organizo-
waniem kredytów hipotecznych.

(210) 543186 (220) 2022 05 18
(731) CHAGOWSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) kizzaffaire
(510), (511) 25 Odzież, 41 Nauka tańca, szkoła tańca, impre-
zy taneczne, pokazy taneczne na żywo, organizowanie festi-
wali.

(210) 543239 (220) 2022 05 19
(731) ULANOWSKI ARTUR, Lubuń
(540) (znak słowny)
(540) HAPPY ‚ CAUSE HEALTHY
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne, diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych.

(210) 543241 (220) 2022 05 19
(731) ULANOWSKI ARTUR, Lubuń
(540) (znak słowny)
(540) TUNKO LABORATORIES AND MEDICAL TECHNOLOGY
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne, diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych.

(210) 543351 (220) 2022 05 24
(731) WELLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AnginMed ulga dla gardła
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(531) 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrun-
kowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej 
pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Lecznicze prepa-
raty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze szampony, 
Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Preparaty do kąpieli, 
lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Prepa-
raty medyczne, Preparaty witaminowe i mineralne, Prepara-
ty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Serum kojące dla 
skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Sole 
do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineral-
nych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód mineralnych, Środ-
ki nawilżające do użytku medycznego, 44 Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi.

(210) 543352 (220) 2022 05 24
(731) WELLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MediPlast NA OTARCIA I URAZY

(531) 29.01.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11

(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrun-
kowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej 
pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Lecznicze prepa-
raty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze szampony, 
Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Preparaty do kąpieli, 
lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Prepa-
raty medyczne, Preparaty witaminowe i mineralne, Prepara-
ty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Serum kojące dla 
skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Sole 
do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineral-
nych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód mineralnych, Środ-
ki nawilżające do użytku medycznego, 44 Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi.

(210) 543356 (220) 2022 05 24
(731) SOCHARSKA ELŻBIETA DIGISHOTS, Janki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CineGEN professional equipment

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 9 Statywy do aparatów fotograficznych, 41 Fo-
tografia.

(210) 543360 (220) 2022 05 24
(731) KUC KATARZYNA ERBEL COSMETICS, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Erbel COSMETICS

(531) 29.01.13, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.16, 
02.03.23, 26.13.01

(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe.

(210) 543368 (220) 2022 05 25
(731) MIROWSKI ADRIAN, Kwidzyn
(540) (znak słowny)
(540) HARNOLD
(510), (511) 32 Piwo, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], 
Barley Wine [piwo], Piwo bezalkoholowe, Piwo i piwo bez-
alkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i produkty piwowar-
skie, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne ja-
sne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo typu saison, 
Piwo typu koźlak, Piwo słodowe.

(210) 543370 (220) 2022 05 25
(731) SNARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn
(540) (znak słowny)
(540) Fotonik
(510), (511) 32 Barley Wine [piwo], Czarne piwo [piwo ze sło-
du palonego], Piwo bezalkoholowe, Piwo, Piwo bezgluteno-
we, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoho-
lowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne 
jasne, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo rzemieślnicze, 
Piwo typu saison, Piwo typu koźlak.

(210) 543382 (220) 2022 05 25
(731) ŚMIECHOWSKI JAKUB PAKOMAT.PL, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pakomat

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11, 26.13.01

(510), (511) 16 Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pako-
wania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Folia bąbelkowa do pakowania, Folia do pako-
wania prezentów, Folia przylepna z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucz-
nych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia spożywcza, Folia wo-
doodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia 
z octanu celulozy do zawijania, Folia z octanu celulozy do pa-
kowania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, Folia z two-
rzywa sztucznego do opakowywania, Folie bąbelkowe 
do pakowania, Folie do okładania książek, Folie do pakowa-
nia artykułów żywnościowych, Folie polietylenowe do zawi-
jania lub pakowania, Folie z bąbelkami z tworzywa sztuczne-
go do opakowywania, Folie z pęcherzykami powietrza, Folie 
z polipropylenu do pakowania, Folie z przezroczystej wisko-
zy do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do pakowania 
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żywności do użytku w gospodarstwie domowym, Folie 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Formatki 
do bilonu, Karton opakowaniowy, Kartonowe kontenery 
do pakowania, Kartonowe pudełka [do pakowania przemy-
słowego], Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pu-
dełka do pakowania, w formie składanej, Kartonowe pudełka 
do pakowania, w formie gotowej, Kartonowe pudełka 
na prezenty, Kartony do dostarczania towarów, Kartony 
do pakowania, Kartony na prezenty, Kartony z tektury do pa-
kowania, Karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do prze-
chowywania kart do kolekcjonowania, Karty z tworzyw 
sztucznych z kieszeniami do przechowywania pokwitowań, 
Karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywa-
nia zdjęć, Kokardy do pakowania ozdobnego, Kokardy papie-
rowe, Kokardy papierowe do pakowania prezentów, Kokardy 
papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, Ko-
perty na butelki z kartonu lub papieru, Koperty na butelki 
z papieru lub kartonu, Koperty papierowe do pakowania, 
Materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papie-
ru używane jako opakowania, Materiały do opakowywania, 
Materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, 
Materiały do pakowania z papieru, Materiały do pakowania 
z kartonu, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wy-
ściełania] z papieru lub kartonu, Materiały opakowaniowe 
wykonane z kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane 
z tektury, Materiały opakowaniowe wykonane z opartych 
na minerałach substytutach papieru, Materiały opakowanio-
we wykonane z papieru z recyklingu, Materiały opakowanio-
we z tworzyw sztucznych do kanapek, Materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Nawijana na rolkę folia z tworzy-
wa sztucznego do pakowania urządzeń elektronicznych, Na-
wijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania 
produktów farmaceutycznych, Nawijana na rolkę folia z two-
rzywa sztucznego do pakowania żywności, Nieprzepuszcza-
jące powietrza opakowania z papieru, Okładki, obwoluty 
[artykuły papiernicze], Opakowania kartonowe, Opakowania 
na prezenty, Opakowania na prezenty z tworzyw sztucz-
nych, Opakowania na żywność, Opakowania z tworzyw 
sztucznych, Opakowanie na prezenty, Opakowanie na pre-
zenty świąteczne, Osłony z papieru na pałeczki, Ozdobne 
kokardy do pakowania, Ozdobne kokardy papierowe do pa-
kowania, Papier do pakowania prezentów, Papier do pako-
wania prochu strzelniczego, Papier do pakowania żywności, 
Papier do wyrobu papierów falistych, Papier do zawijania, 
Papier metalizowany do pakowania prezentów, Papier na ar-
tykuły spożywcze, Papier na torebki i worki, Papier nasączo-
ny olejem używany do pakowania, Papier o strukturze pla-
stra miodu, Papier odporny na pleśń, Papier powlekany 
do owijania kwiatów i kompozycji kwiatowych, Papier (Ta-
śmy z -), Papierowe etykietki na prezenty, Papierowe pojem-
niki do przechowywania, Papierowe pojemniki do żywności 
na wynos, Papierowe pudełka do pakowania, Papierowe pu-
dełka na jajka, Papierowe torby na prezenty, Papierowe to-
rebki do pakowania, Papierowe torebki na kanapki, Papiero-
we torebki na przyjęcia, Papierowe torebki na wino, Papiero-
we worki na odpadki spożywcze do użytku domowego, Pa-
pierowe worki na śmieci, Papierowe wstążki do pakowania 
prezentów, Plastikowe torebki do przechowywania żywno-
ści do użytku domowego, Podkłady papierowe do kuwet dla 
zwierząt domowych, Podkłady z tworzywa sztucznego 
do kuwet dla zwierząt domowych, Pojemniki do archiwizacji 
dokumentów [segregatory], Pojemniki kartonowe, Pojemniki 
kartonowe do pakowania, Pojemniki na lód wykonane z pa-
pieru lub kartonu, Pojemniki opakowaniowe z regenerowa-
nej celulozy, Pojemniki papierowe, Pojemniki papierowe 
do pakowania, Pojemniki wysyłkowe z tektury, Pojemniki 
wykonane z papieru, Pojemniki z papieru biodegradowalne-

go opartego na bazie masy włóknistej do jedzenia na wynos, 
Pojemniki z papieru do pakowania, Pojemniki z tektury fali-
stej, Pokrowce papierowe na meble, niedopasowane, Prze-
mysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Pudełka kartonowe, Pudełka 
kartonowe do użytku domowego, Pudełka kartonowe lub 
papierowe, Pudełka kartonowe na torty, Pudełka kartoteko-
we do przechowywania dokumentów biznesowych i osobi-
stych, Pudełka kartotekowe do przechowywania czasopism, 
Pudełka na jajka, Pudełka na prezenty, Pudełka na prezenty 
z papieru, Pudełka papierowe do przechowywania kartek 
z życzeniami, Pudełka tekturowe, Pudełka tekturowe na piz-
zę, Pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej, Pudełka 
wykonane z płyty pilśniowej, Pudełka wykonane z tektury 
falistej, Pudełka z papieru, Pudełka z papieru lub kartonu, Pu-
dełka z tektury falistej, Pudełka z tektury falistej do przecho-
wywania dokumentów, Pudła kartonowe, Pudła na kapelu-
sze z kartonu, Pudła na kapelusze z tektury, Pudła opakowa-
niowe [kartonowe], Pudła papierowe, Rolki folii z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Rolki kartonowe na pocztę, Roze-
tki papierowe, Składane pudełka kartonowe, Składane pu-
dełka z papieru, Skrzynki z płyt wiórowych, Szczelne opako-
wania z tektury, Tace kartonowe do pakowania żywności, 
Taśma do woreczków na żywność do użytku w zamrażar-
kach, Taśmy do drukarek igłowych, Taśmy zabezpieczające 
z tworzyw sztucznych, Torby do noszenia z papieru lub two-
rzywa sztucznego, Torby do pakowania wykonane z biode-
gradowalnego papieru, Torby do pakowania wykonane 
z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby na pre-
zenty, Torby na śmieci z papieru, Torby na zakupy, Torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby 
papierowe do celów domowych, Torby papierowe do pako-
wania, Torby papierowe do użytku przy pieczeniu, Torby pa-
pierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, 
Torby papierowe na zakupy, Torby wyściełane folią bąbelko-
wą do pakowania, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, 
Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Torby z tworzyw 
sztucznych do wyściełania koszy na śmieci, Torby z tworzyw 
sztucznych do koszy na śmieci, Torby z tworzyw sztucznych, 
do celów domowych, Torby z tworzyw sztucznych do owija-
nia i pakowania, Torebki do mrożonek, Torby z tworzyw 
sztucznych do owijania, Torebki do pakowania [koperty, wo-
reczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki do piecze-
nia z tworzyw sztucznych, Torebki na kanapki [papierowe], 
Torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, Toreb-
ki na kostki lodu, Torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, 
Torebki z papieru na artykuły żywnościowe, Torebki z two-
rzyw sztucznych na pieluszki jednorazowe, Torebki z two-
rzyw sztucznych do usuwania odchodów zwierząt domo-
wych, Torebki z tworzyw sztucznych na kanapki, Torebki 
z tworzyw sztucznych do pakowania lodu, Torebki z two-
rzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Torebki 
z tworzyw sztucznych do pozbywania się bielizny, Uniwer-
salne woreczki z tworzyw sztucznych, Tyta, Utrzymujące wil-
goć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
Winylowe worki na śmieci do użytku domowego, Wkładki 
papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, Worki do ko-
szy na śmieci, Worki i torby papierowe, Worki na odpady spo-
żywcze z biodegradowalnego tworzywa sztucznego 
do użytku domowego, Worki na śmieci, Worki na śmieci wy-
konane z papieru lub z tworzyw sztucznych, Worki na śmieci 
z tworzyw sztucznych [do użytku domowego], Worki papie-
rowe, Worki z tworzyw sztucznych do pakowania, Worki 
z tworzyw sztucznych na śmieci, Wstążki papierowe, Wstążki 
papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, 
Wypełnienie z papieru lub kartonu, Wyściełający papier 
do opakowań, Wyściełane torby papierowe, Wyściełane tor-
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by tekturowe, Wyściółka z papieru, Wyściółki do pudełek dla 
kotów w postaci worków z tworzyw sztucznych, Wystawo-
we kartonowe pudełka, 35 Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Handel (Zarządzanie w za-
kresie zamówień w -), Handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Infor-
macje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Infor-
macje na temat metod sprzedaży, Nabywanie towarów 
i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu in-
nych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem 
systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie umów z podmiotami 
opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Negocjo-
wanie umów kupna i sprzedaży towarów, Notowania ceno-
we towarów lub usług, Organizacja abonamentów do po-
bierania elektronicznych opłat za przejazd autostradą [ETC] 
na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie pchlich tar-
gów, Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie 
prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczą-
cych sprzedaży i zakupu towarów, Pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredni-
czenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, 
na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odno-
śnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, 
odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów 
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, 
Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń 
kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedu-
ry administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna 
za pośrednictwem komputera, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane 
zamówienia towarów, Telemarketing, Świadczenie usług po-
równania cen online, Udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich, Udzielanie informacji rynkowej w odniesie-
niu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Przygotowanie i zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Organizo-
wanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [han-
del], Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online 
dla osób trzecich, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i przetargów publicznych, Konsultacje w zakresie technik 
sprzedaży i programów sprzedaży, Informacje na temat ran-
kingu sprzedaży produktów, Analiza cen, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających kosmetyki, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających czekoladki, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami 
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcz-
nymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-

daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ma-
teriałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z drukami, Wypożyczanie stoisk handlowych, Administro-
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej.

(210) 543385 (220) 2022 05 25
(731) ZACH KONRAD THINK HUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) think hub

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Administrowanie sprzedażą, Doradztwo w zakresie wyceny 
zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywa-
nia i kupowania tych usług, Gromadzenie, na rzecz innych 
osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Handel (zarządzanie w zakresie zamówień w -), Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty 
informacji konsumenckiej], Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, In-
formacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, In-
formacje na temat metod sprzedaży, Konsultacje w zakresie 
technik sprzedaży i programów sprzedaży, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Ne-
gocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Ne-
gocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Notowania 
cenowe towarów lub usług, Organizacja subskrypcji do cza-
sopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskryp-
cji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji usług 
internetowych, Organizowanie prezentacji osób w celach 
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla 
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osób trzecich, Organizowanie zakupów zbiorowych, Orga-
nizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Porady 
odnośnie handlu wymiennego, Porównywarki cen zakwate-
rowania, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-
darczych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, 
telefonicznych lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredni-
czenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towa-
rów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towa-
rów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie 
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, 
Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia 
usług, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kup-
na i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób 
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie 
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Procedury admi-
nistracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośred-
nictwem komputera, Procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub 
komputera, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz osób trzecich, Reklamowanie usług innych 
dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie 
i porównanie usług tych dostawców, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzo-
wane zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów mediów 
informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, 
Telemarketing, Udostępnianie informacji o produktach kon-
sumenckich, Udostępnianie informacji dotyczących pro-
duktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udo-
stępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich 
w zakresie oprogramowania, Udzielanie informacji dotyczą-
cych sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji rynkowej 
w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad 
konsumenckich dotyczących produktów, Usługi automa-
tycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi biu-
rowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi 
doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usłu-
gi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów 
dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące zakupu towa-
rów na rzecz osób trzecich, Usługi informacyjne i doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów 
i usług, Usługi porównywania cen, Usługi w zakresie anali-
zy cen, Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi 
w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie promocji 
eksportu, Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób 
trzecich], Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarzą-
dzania sprzedażą, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie 
konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlo-
wych, Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup 
w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie 
w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień 
zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy online, 42 Usługi w zakresie projekto-
wania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
projektowania, Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 543408 (220) 2022 05 25
(731) BŁĘKITNY ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) Błękitny Orzeł
(510), (511) 35 Marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Edycja 
postprodukcyjna reklam, Opracowywanie kampanii pro-
mocyjnych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i reklamowych, Opracowywanie strategii i po-
mysłów marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych 
i promocyjnych, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań wideo 
do celów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży 
przy użyciu mediów audiowizualnych, Przygotowywanie 
prezentacji w celach reklamowych, Reżyserowanie filmów 
reklamowych, Usługi agencji reklamowych, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, 41 Elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], Komputerowy skład dru-
karski [DTP], Konsultacje edytorskie, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Pisanie scena-
riuszy filmowych, Programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Publikacja podręczników użytkownika, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie dokumentów z dziedzi-
ny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikowanie multimediów, Publikowanie przewod-
ników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów 
edukacyjnych, Publikowanie tekstów, Tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, Świadczenie usług w zakre-
sie studiów nagrań wideo, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, 
Usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii infor-
matycznej, Edukacja, Edukacja online z komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja 
w dziedzinie informatyki, Opracowywanie kursów edukacyj-
nych i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyj-
nych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie festi-
wali do celów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i pro-
wadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Organizo-
wanie imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, 
Organizowanie wykładów edukacyjnych, Pokazy eduka-
cyjne, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja 
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Szkolenia edu-
kacyjne, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, Usługi 
edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, 
Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów eduka-
cyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów 
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instruktażowych, Usługi informacyjne dotyczące edukacji, 
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial-
na i usługi fotograficzne, Udostępnianie multimedialnych 
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług tele-
wizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, 
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony 
internetowej, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wi-
deo, audio i rozrywki multimedialnej, Szkolenia w dziedzinie 
oprogramowania, Szkolenia w zakresie obsługi systemów 
oprogramowania, Szkolenia w zakresie projektowania sys-
temów oprogramowania, 42 Projektowanie systemów infor-
matycznych, Opracowywanie interaktywnego oprogramo-
wania multimedialnego, Opracowywanie oprogramowania 
aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, 
Programowanie aplikacji multimedialnych, Projektowanie 
i opracowywanie produktów multimedialnych, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym, Badania, opracowywa-
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie oprogramowania gier komputero-
wych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtual-
nej, Pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programo-
wanie oprogramowania do platform internetowych.

(210) 543435 (220) 2022 05 26
(731) SMUL KRZYSZTOF FEDCROUD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nagi Instynkt Przetrwania
(510), (511) 28 Gry planszowe, Gry karciane, Gry towarzyskie, 
Gry towarzyskie na przyjęcia.

(210) 543474 (220) 2022 05 27
(731) PLUTA ŁUKASZ, Plewiska
(540) (znak słowny)
(540) o.sobie
(510), (511) 25 Swetry, Bluzy z kapturem, Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Bluzy sportowe, 
Bluzy dresowe, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Ko-

szulki z krótkim rękawem, Sukienki damskie, Luźne sukienki 
o prostym kroju, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Kaptu-
ry, Duże luźne kaptury [odzież], Kurtki przeciwdeszczowe 
z kapturem, Skarpetki, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla 
kobiet, Bielizna damska, Bielizna [część garderoby], Bokser-
ki, Czapki [nakrycia głowy], Nakrycia głowy, Obuwie, Ban-
dany na szyję, Berety, Chustki na głowę, Czapki sportowe, 
Czapki z daszkiem, Kalosze dla dzieci, Kalosze [obuwie], 
Kominiarki, Damskie luźne topy, Szaliki, Rękawiczki, Szla-
froki, Krawaty, Koszule, Kurtki pilotki, Kurtki [odzież], Krótkie 
spodnie, Czapki dziane, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
Opaski na głowę, Paski [odzież], Żakiety z dzianiny, Blezery, 
Rajstopy, Kapelusze, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiu-
my kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe 
dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Śpioszki, 
pajacyki, Spodnie dziecięce, Odzież dziecięca, Buty dzie-
cięce, Koszulki dla dzieci, Nakrycia głowy dla dzieci, Odzież 
wierzchnia dla dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, Sukienki dla 
niemowląt i małych dzieci, Skarpetki dla niemowląt i ma-
łych dzieci, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych za-
baw przebieranych, Spodnie.

(210) 543480 (220) 2022 05 27
(731) EMPAVA APPLIANCES INC., City of Industry, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Empava

(531) 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimaty-
zacyjne], Muszle klozetowe [WC], Elektryczne płyty kuchen-
ne, Wyciągi kuchenne, Palniki gazowe, Podgrzewacze wody 
do wanien, Kabiny prysznicowe, Urządzenia chłodzące, Ste-
rylizatory, Wanny do nasiadówek.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 
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1 540278, 540279, 541980, 542059, 542495, 542795, 542796, 543070, 543071, 543081, 543085

2 541538

3 460001, 533404, 533406, 539759, 540617, 541614, 541615, 541980, 542584, 542585, 542767, 542795, 542796, 
542825, 542881, 542923, 542945, 542963, 543043, 543084, 543087, 543093, 543095, 543360

4 542797, 543081, 543085

5 539759, 540278, 540279, 540617, 540696, 540914, 540919, 540921, 540925, 541196, 541197, 541198, 541199, 
541445, 541447, 541614, 541615, 541677, 541834, 541980, 542140, 542437, 542584, 542585, 542660, 542795, 
542796, 542881, 542923, 542933, 542934, 542945, 542962, 542981, 543043, 543070, 543071, 543084, 543095, 
543239, 543241, 543351, 543352

6 513813, 519859, 534050, 535571, 542059, 542939, 543164

7 542198, 542948, 543091

8 540855, 542198

9 468296, 534050, 540331, 540332, 540663, 540855, 541364, 541400, 541538, 541665, 541949, 542787, 542829, 
542933, 542934, 542937, 542938, 542951, 542953, 542960, 542966, 543069, 543159, 543356

10 535571, 540855, 541614, 541615, 542933, 542934, 542945

11 519859, 543480

12 513813, 542533

14 542537, 542787, 542799

16 468296, 535831, 539180, 539181, 540331, 540332, 540663, 541170, 541364, 541538, 542750, 542767, 542933, 
542934, 542972, 542984, 543382, 543385

18 542090, 542787, 543132

19 519859, 534050, 542495, 542948, 543081, 543085

20 532753

21 460001, 535571, 542090

24 542559

25 538333, 539978, 541400, 542090, 542559, 542712, 542787, 542826, 542951, 542953, 542972, 542988, 543186, 
543474

28 542629, 542780, 542790, 542951, 542953, 543435

29 460001, 531146, 539180, 539181, 540697, 540898, 541310, 541794, 541795, 541796, 541834, 541972, 541975, 
542305, 542660, 542822, 543026, 543031, 543068

30 460001, 531146, 539180, 539181, 541794, 541795, 541834, 541972, 541975, 542061, 542072, 542235, 542236, 
542237, 542238, 542239, 542240, 542241, 542242, 542243, 542435, 542795, 542796, 542925, 543026, 543068

31 460001, 541834, 542535, 542795, 542796, 543075, 543139, 543141

32 460001, 539180, 539181, 541834, 541972, 541975, 542683, 542889, 542962, 543068, 543137, 543368, 543370

33 460001, 522171, 541782, 541785, 541972, 541975, 543068

34 460001, 541368, 542839, 542840, 542841

35 460001, 468296, 533406, 534958, 535571, 535753, 535831, 536062, 536564, 540331, 540332, 540584, 540696, 
540697, 540855, 540866, 540927, 541101, 541170, 541178, 541263, 541267, 541290, 541485, 541487, 541492, 
541564, 541627, 541665, 541949, 541980, 541984, 541986, 541991, 542436, 542451, 542452, 542559, 542625, 
542660, 542729, 542732, 542750, 542752, 542797, 542826, 542877, 542897, 542937, 542938, 542948, 542966, 
542973, 542974, 542975, 542976, 542977, 542984, 542991, 543010, 543032, 543069, 543078, 543080, 543081, 
543085, 543382, 543385, 543408
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36 460001, 496522, 533406, 536564, 538207, 540927, 541485, 541487, 541492, 541794, 541795, 541984, 541986, 
541991, 542139, 542625, 542809, 542846, 542937, 542938, 542972, 543098, 543134, 543179

37 496522, 528696, 533406, 534050, 535571, 541984, 541986, 541991, 542150, 542495, 542533, 542625, 542877, 
542976, 543081, 543085, 543091

38 468296, 540331, 540332, 541170, 541290, 542940, 542976

39 533406, 535571, 540697, 540927, 541170, 541984, 541986, 541991, 542103, 542451, 542452, 542533, 542797, 
542897, 542939, 542976, 543031, 543081, 543085, 543091, 543164

40 535571, 542984, 543091

41 468296, 532008, 535831, 536062, 539759, 540224, 540331, 540332, 540584, 540663, 540855, 541101, 541170, 
541263, 541267, 541284, 541290, 541400, 541564, 541619, 541621, 541794, 541795, 541943, 542135, 542449, 
542451, 542452, 542496, 542750, 542761, 542766, 542809, 542834, 542847, 542923, 542933, 542934, 542946, 
542951, 542953, 542961, 542966, 542973, 542974, 542975, 542977, 542991, 543032, 543082, 543186, 543356, 
543408

42 468296, 496522, 528696, 535571, 539759, 540331, 540332, 541267, 541380, 541485, 541487, 541492, 541949, 
541984, 541986, 541991, 542213, 542867, 542877, 542923, 542937, 542938, 542966, 542972, 543091, 543385, 
543408

43 536000, 536062, 539394, 540224, 541224, 541310, 541399, 542180, 542449, 542451, 542452, 542822, 542914, 
543004, 543068

44 532008, 541263, 541485, 541487, 541492, 541980, 541984, 541986, 541991, 542135, 542189, 542213, 542580, 
542607, 542867, 542899, 542923, 542932, 542933, 542934, 542961, 543030, 543082, 543351, 543352

45 528696, 539759, 540331, 540332, 540855, 541380, 541974, 541984, 541986, 541991, 542449, 542976
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# BRAND LIFT 541267

3 542752

Agnes Violin 542991

alsendo 540927

AnginMed ulga dla gardła 543351

AUTOBLOG 540331

Avicar Ubezpieczenia-Finanse 538207

AXÖ 541538

AZELIN 542981

Bakti Plant 543071

bee HERBS 541980

BENEFICJUM 535753

Beskidzkie BACIARKI 543026

BILANSSIA PROFESSIONAL BARISTA  
RECOMMENDS 70% ARABICA /  
30% ROBUSTA 7 INTENSITY AROMA MILK  
CHOCOLATE, CARAMEL, SWEET FRUIT  
ROASTING LIGHT MEDIUM DARK PERFECT  
CUP ESPRESSO AMERICANO CAPPUCINO  
CAFFE LATTE 542237

BILANSSIA PROFESSIONAL 542238

BioBAZAR 536062

BiTUM DACH 542150

bizblog 540332

Błękitny Orzeł 543408

BOGUCHWAŁKI 542925

BONNIER Business Polska 541170

BOOM BOX 542767

BRANDCLINIC 539759

bromfestill 543043

CAI 542946

Calf Start Musli 543139

Calf-Start G 543141

CELMA PROFESSIONAL 542198

Centrostal S.A. 543164

Centrum Medyczne MCC  
Medical Continence Centers 542867

Chytry smak witamin 541975

Ciech Sól 542795

Ciech Sól 542796

CIMESMAK FIRMA 531146

CineGEN professional equipment 543356

CLOUDS FEST 541101

COCO 542787

COMPRESSIVE 539978

CREMA PROFESSIONAL BARISTA  
RECOMMENDS 8 INTENSITY AROMA NUT  
TONE, DESSERT CHOCOLATE ROASTING  
LIGHT MEDIUM DARK PERFECT CUP  
 AMERICANO CAPPUCCINO CAFFE LATTE 542239

CTE CENTRUM TRANSFORMACJI 

ENERGETYCZNEJ 542877

DESA FINANCE 542846

do lil SOLID  20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH   
Wkłady tytoniowe Fiit zaprojektowane 

do użytku tylko z lil SOLID  Fiit  Fiit  542841

DOLINA WIKINGÓW luksusowe apartamenty  
w Szklarskiej Porębie 536000

DOMO-CLEAN 533404

Dr Spil Polska 542629

DRAGON SUGOI 542780

DT DARK TRADE 533406

Duda TAK KULTOWE NASZE POLSKIE 

KIEŁBASA Z CHRZANEM Na Wielkanocny stół!  
Wyprodukowano w Polsce z mięsa  
wieprzowego pochodzącego z UE. 540697

E ENDORIO POBUDZAMY JAKOŚCIĄ 542090

EFEKTAN MAX ZAPOBIEGANIE I LECZENIE  
NUDNOŚCI ORAZ WYMIOTÓW  
DLA DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 6 ROKU  
ŻYCIA 5 SASZETEK DO BEZPOŚREDNIEGO  
SPOŻYCIA 541197

EFEKTAN MAX 541199

EFEKTAN ZAPOBIEGANIE I LECZENIE  
NUDNOŚCI ORAZ WYMIOTÓW  
DLA DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 6 ROKU 
 ŻYCIA 5 SASZETEK DO BEZPOŚREDNIEGO  
SPOŻYCIA 541196

EFEKTAN 541198

EGZOWELD 542059

EKO GWARANCJA 541380

EKOLAND 535571

Empava 543480

Erbel COSMETICS 543360

eurotox 542829

EVE ENERGY 543091

FA FUSIMA 542799

Familla 541834

FIZJOWEEKEND 532008

FLOWBAG 543132

Fotonik 543370

FOX 541263

FREEVERSE 542966



1 2 1 2

96 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2022

Futrzaki 542951

Gemini Polska 541487

Gemini.pl 541492

GO fitness 542712

goer 542452

gra 541290

GRAIN DE CAFE 542537

GREEN HOUSING 536564

Green Mountain Hotel 541224

GRUPA gaik 542535

GSM-Viking 543159

GTT 542940

GUN 4 ALL STRZELECTWO SPORTOWO 
REKREACYJNE smile wait for flash 542834

GYOZILLA 543068

Halawa Bagara 542061

HAPPY ‚ CAUSE HEALTHY 543239

HARNOLD 543368

hepavetcomplex suplement diety 541447

Hepta Plant 543070

Holisten 542881

HYDROQUENIN 542140

I NEVER LOSE FOCUS 542973

IBPC 535831

IMPERIO PROFESSIONAL 542241

IMPERIO PROFESSIONAL BARISTA  
RECOMMENDS 10 INTENSITY AROMA  
DESSERT CHOCOLATE, CEDAR TREE  
ROASTING LIGHT MEDIUM DARK PERFECT  
CUP ESPRESSO AMERICANO CAPPUCCINO  
CAFFE LATTE 542240

IN2 542962

INDUSTRIA Świętokrzyska Grupa  
Przemysłowa 543085

INDUSTRIA 543081

ins INS Services insurance agency 543134

INVITAXON 540919

iPaczka Same Day Delivery 542103

JADŁOBOOK 541364

Jagodowa Babeczka 542180

JASNA 3 541974

JBB BAŁDYGA ŁYSECKIE 542660

Jungle academy 542449

K KARISMA Rh Collagen 542585

KEBABownia 542822

kizzaffaire 543186

Klinika XP 542960

KLUB ZĘZA 540224

koneserwa 542305

KontoGemini 541485

KORTOS 540898

Kot Ciepłosław 541943

KURATORIUM 543031

KURS NA HR 540584

LE CONTOUR 542961

LEAN W MEDYCYNIE 542809

LEŚNA POLANA powrót do natury 543075

Lisek WYROBY REGIONALNE 541972

LISEK 543080

Littstar SPORT TREND 542826

longevity 540617

LuMedic 543082

LUSTRO W RAMIE 532753

MACALLINE 543010

MADAME CHROMATIQUE 542750

MASTERCARD POWYMIENIANE 542938

MateMundo 542435

MediPlast NA OTARCIA I URAZY 543352

MEDYK 542189

MEGA! 541178

Miii Mi for Kids 542790

missbju STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI 542932

MNICH GIELNIOWSKI PIWO PILZNER 542889

MODERNTHERM 542948

MRUCZUŚ i MIKUŚ PSI FRYZJER 542607

Nagi Instynkt Przetrwania 543435

NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII 542213

natka SKLEP EKOLOGICZNY 540696

Newton 540278

NIGHT-ER 540925

NIMFOMAN 541619

NIMPHOMAN 541621

Norton 540279

Nourisil 542945

NOVA CLINIC 542580

NOVA SILESIA 541984

NOVA SILESIA 541986

Nowy Janów 496522

O!POLSKIE PRZEBOJE 468296

o.sobie 543474

Ogniem i Pieprzem 541310

OLAVIQ 542825

OLD TOWN WHISKY 522171

Operon Mobilna Szkoła 540663

OPTICIANS NEVER LOSE FOCUS 542974

OPTIMA 542984

OPTOMETRISTS DO IT WITH FOCUS 542975

Organic Pharma 542437

OSIE 541796

oxygen Fit studio 542847

P&M CLOTHING 542988

pakomat 543382

PASTELOVE SIMPLY CARE 542963
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pellet ENERGY 542797

PÉREZ 543069

Peter Stuyvesant 541368

PIOTR SZCZĘSNY NIERUCHOMOŚCI 543098

PODOLAND 542135

POLISH BUSINESS Centre 541627

Polski Instytut Mindfulness 543032

POLSKI TABOR SZYNOWY 1920 542533

Powymieniane 542937

PREGRAVID 541677

PRO ONE 542436

PRODOM 542139

PROMED 543030

PROSALE 519859

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami  
Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna 542939

PSD POLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI 542897

PUCK BROWAR 542683

Pueria Czysty magnez 541614

Pueria Czysty wapń 541615

rattanland HOME & GARDEN 540866

READY FLEX SPACE 541991

Refspace 541949

RETAIL TRENDS 541564

REXAR 540921

RoboBlocks.pl 542766

robotico 542761

ROTOMAT podążaj za naszym znakiem 534050

ROXO do lil SOLID 20 WKŁADÓW  
TYTONIOWYCH  Wkłady tytoniowe Fiit  
zaprojektowane do użytku tylko z lil  
SOLID Fiit ROXO Fiit 542839

S Sokolik Cup 541794

S Sokoliki Cup 541795

salonty 542914

SĄCZ 460001

SECESJA 541782

SECESJA 541785

Sensito baby 543087

SENSITO BABY 543093

Sensito care 543084

SENSITO CARE 543095

SEX DEMON 540855

SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS  
100% ARABICA BRASIL FROM THE HEART  
OF THE TROPICS 542235

SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS  
100% ARABICA PERU FROM THE HEART  
OF THE TROPICS 542236

SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS  
BRASIL SELECTED BEANS 100% arabica 542243

SINGLE ORIGIN BARISTA RECOMMENDS  
PERU SELECTED BEANS 100% arabica 542242

Smash & Roli 542953

SOKOŁÓWKA IV 542625

SPEiE 541284

SPIRE CLINIC 542923

SPIŻARNIA Anny Walczyńskiej 539181

SPIŻARNIA Rodziny Walczyńskich 539180

SPORTBIOREGEN SPORTOWA  
BIO-ORTOPEDIA REGENERACYJNA 542933

SPORTBIOREGEN 542934

SPRING do lil SOLID  20 WKŁADÓW  
TYTONIOWYCH  Wkłady tytoniowe  
Fiit zaprojektowane do użytku tylko z lil  
SOLID  Fiit SPRING  542840

suneKOS 542584

taniaksiazka.pl 534958

TEAMX 538333

TECHNIArt POLYMER PLASTIC & QUARTZ 542495

think hub 543385

tiamo 541665

TK-MED 528696

TransComfort Bezpieczeństwo i wygoda  
w ruchu 513813

TUNKO LABORATORIES AND MEDICAL  
TECHNOLOGY 543241

U 542972

UNDER3 542729

UNDERTHREE 542732

V & V CAFE 541399

V Veilo authentic collection since 1993 542559

VIATNER 540914

WAKE’N BAKE 541400

WARZONE CAFÉ 539394

WELCOME 542976

Witamina D3 2000 suplement diety 541445

X 543137

youall 542899

Yubari 543004

ZWIERZOGRODY ZWIERZĘTA I OGRÓD 543078



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.

1218087 AMIGO (2022 04 26)
CFE: 05.05.04, 27.05.02, 29.01.13 32

1272671 CIKLUM (2022 02 03)
CFE: 27.05.01 9, 35, 41, 42, 45

1398688 HU HUMANITAS UNIVERSITY  
(2017 11 15, 2017 05 18)
CFE: 27.05.10 9, 41, 44

1415245 VICTRESS  
(2019 10 08, 2017 11 20)

18, 25, 35,

1512787 VitaGO! (2022 04 26)
CFE: 24.17.04, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13 32

1661205 AXIANS  
(2021 06 17, 2020 12 21)

7, 9, 35, 36, 37, 
38, 42

1661208 ZUVER (2022 02 17, 2021 12 08) 3, 4, 5, 
21, 35

1661215 DECFILL (2022 03 03, 2021 09 08) 7, 42
1661270 NEMLUVIO (2022 02 28, 2022 02 09) 5
1661273 LEGACY PILATES APPARATUS (2022 01 19)

CFE: 27.05.01 25, 28
1661411 Youth Booster A.G.E.-Reverse Double 

Serum (2022 04 13, 2021 10 19)
3

1661451 INUYU (2022 02 28, 2022 02 09) 5
1661473 ER Electro Rent (2022 03 29)

CFE: 27.05.19 35, 37, 42
1661479 PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust 

(2022 03 29, 2021 12 06)
CFE: 24.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12 9

1661526 BOTTWARTALER WINZER (2022 04 07)
CFE: 02.01.01, 26.01.03, 27.05.01 33, 35

1661560 EVONUMI (2022 02 28, 2022 02 09) 5
1661561 NUUYOU (2022 02 28, 2022 02 09) 5
1661567 green solutions (2022 03 17, 2021 12 01)

CFE: 05.03.13, 26.01.01, 27.05.10, 29.01.12 31, 35
1661593 S.O.S COLOR & GO (2022 03 01)

CFE: 24.03.01, 24.17.25, 26.11.13, 27.05.17 3
1661665 CA MOBILITY (2021 12 21, 2021 06 24)

CFE: 27.05.09, 29.01.13 9, 35, 36, 37, 39, 40
1661674 GREENVILLE (2021 12 13)

CFE: 27.05.01 36, 37, 42
1661683 Galva METAL El Obour for Metallurgical 

Industries (2022 02 21)
CFE: 26.01.03, 26.04.05, 27.05.01, 
28.01.00, 29.01.13

6

1661694 BRUCE (2022 02 21)
CFE: 27.05.01 35

1661746 UNCONVENTIONAL (2021 11 18) 29, 30
1661771 2022 04 02)

CFE: 28.03.00 5
1661788 2022 01 20)

CFE: 01.15.15, 26.13.25, 26.15.25 17, 19, 24
1661832 FERAK (2021 10 11)

CFE: 27.05.01 9
1661907 IT_club (2022 02 21)

CFE: 15.09.18, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12 41
1661945 TRAILSTONE (2022 01 26) 35, 36
1661960 totty (2022 02 15)

CFE: 27.03.01, 29.01.12 3, 5
1661974 SCHDARROW KNHOR KH (2022 02 18)

CFE: 27.05.10, 28.03.00 25
1661994 uenjoy (2022 02 21)

CFE: 05.03.13, 25.03.01, 26.01.03, 27.05.01 9
1662108 Istanbul Airport (2021 08 11)

CFE: 27.05.01 9, 28, 35, 41, 42
1662109 Istanbul Airport iGA (2021 08 11)

CFE: 25.05.02, 26.11.21, 27.05.01, 
29.01.13

9, 28, 35, 
41, 42

1662137 YOUNGI  
(2022 02 17, 2021 12 08)

3, 5, 10, 18, 20, 
25, 28, 29, 35

1662141 MM MIRA MAX (2021 10 28)
CFE: 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12 3, 5

1662229 ARMOR (2022 04 06, 2021 12 08) 5
1662277 KANNAM CHICKEN (2021 12 07, 2021 08 19)

CFE: 03.07.03, 24.03.07, 
27.05.01, 29.01.15

16, 35, 43

1662290 FIBREBOND TECHNOLOGY INSIDE  
(2022 02 23, 2021 08 31)
CFE: 26.05.01, 26.11.01, 27.05.01 1, 3

1662297 BOSELLO (2022 03 09) 9, 42
1662346 beyond gravity  

(2021 09 01, 2021 03 04)
6, 7, 9, 12, 13, 17, 
20, 37, 38, 40, 42

1662433 SELGROS cash & carry INSTITUTUL CULINAR 
(2022 01 06)
CFE: 11.01.05, 
26.03.01, 26.04.04, 
26.11.01, 27.05.10

1, 3, 4, 5, 11, 16, 18, 20, 
21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45
1662474 ARMACOLOR (2022 02 04)

CFE: 27.05.01 1, 2
1662553 PersonalityStyle (2022 

04 21, 2022 01 19)
42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1662290, 1662433, 1662474 

2  1662474 

3  1661208, 1661411, 1661593, 1661960, 1662137, 1662141, 1662290,
 1662433 

4  1661208, 1662433 

5  1661208, 1661270, 1661451, 1661560, 1661561, 1661771, 1661960,
 1662137, 1662141, 1662229, 1662433 

6  1661683, 1662346 

7  1661205, 1661215, 1662346 

9  1272671, 1398688, 1661205, 1661479, 1661665, 1661832, 1661994,
 1662108, 1662109, 1662297, 1662346 

10  1662137 

11  1662433 

12  1662346 

13  1662346 

16  1662277, 1662433 

17  1661788, 1662346 

18  1415245, 1662137, 1662433 

19  1661788 

20  1662137, 1662346, 1662433 

21  1661208, 1662433 

24  1661788, 1662433 

25  1415245, 1661273, 1661974, 1662137, 1662433 

28  1661273, 1662108, 1662109, 1662137, 1662433 

29  1661746, 1662137, 1662433 

30  1661746, 1662433 

31  1661567, 1662433 

32  1218087, 1512787, 1662433 

33  1661526, 1662433 

34  1662433 

35  1272671, 1415245, 1661205, 1661208, 1661473, 1661526, 1661567,
 1661665, 1661694, 1661945, 1662108, 1662109, 1662137, 1662277,
 1662433 

36  1661205, 1661665, 1661674, 1661945, 1662433 

37  1661205, 1661473, 1661665, 1661674, 1662346 

38  1661205, 1662346, 1662433 

39  1661665, 1662433 

40  1661665, 1662346, 1662433 

41  1272671, 1398688, 1661907, 1662108, 1662109, 1662433 



1 2

100 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT23/2022

42  1272671, 1661205, 1661215, 1661473, 1661674, 1662108, 1662109,
 1662297, 1662346, 1662433, 1662553 

43  1662277, 1662433 

44  1398688, 1662433 

45  1272671, 1662433



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.

532085 Health Labs Express Limited
2021 11 23 3, 5, 30, 32, 35, 44

532084 Health Labs Express Limited
2021 11 23 3, 5, 30, 32, 35, 44

536660 BERTERMANN BIRGER
2022 03 21 9

534059 Imperial Tobacco Limited
2022 03 21 34, 35

537941 Federacion Nacional de Cafeteros  
de Colombia
2022 04 04 11, 30

536500 Idorsia Pharmaceuticals Ltd
2022 04 19 5

524828 Tommy Hilfiger Licensing B.V.
2022 05 06 25

537390 ZETA FARMACEUTICI SPA
2022 05 09 3, 5, 35

528920 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO  
HANDLOWO USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 05 13 5, 11, 20, 21

539151 MANOWSKA-REJENT ELIZA
2022 05 23 25

533669 GMINA ZATOR
2022 05 20 32
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