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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 13 czerwca 2022 r. Nr ZT24

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) 497812 (220) 2019 03 27
(731) SAMBORSKA-OWCZAREK ANNA  

FRIS STYLE MYŚLENIA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Styl Myślenia Superbohatera
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, środ-
ki edukacyjne do pobrania, pobieralne gry komputero-
we, oprogramowanie szkoleniowe, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, grafika do pobrania do telefo-
nów komórkowych, 16 publikacje drukowane, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, broszury, czaso-
pisma jako periodyki, drukowane foldery informacyjne, 
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały 
ilustracyjne, drukowane materiały szkoleniowe, materiały 
drukowane do celów instruktażowych, fiszki, drukowany 
materiał promocyjny, karty, komiksy, książki, podręczniki 
edukacyjne, podręczniki instruktażowe, poradniki w for-
mie podręczników, artykuły do pisania i stemplowania, 
28 gry, gry elektroniczne, elektroniczne gry planszowe, 
edukacyjne gry elektroniczne, karty do gry, 41 nauczanie 
i szkolenia, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów lub szkoleń, organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów jako szkoleń, usługi szkoleniowe 
dla biznesu, coaching w zakresie życia osobistego i zawo-
dowego, doradztwo zawodowe, usługi szkoleniowe w za-
kresie rozwoju osobistego.

(210) 510925 (220) 2020 03 03
(731) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biesiekierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLIDAY CAMPING

(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.01, 29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 19 Niemetalowe mobilne domki kempingowe, 
20 meble, lustra, ramki obrazów, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe 
zakwaterowanie.

(210) 510926 (220) 2020 03 03
(731) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) HOLIDAY SPORT

(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 
29.01.06

(510), (511) 19 Niemetalowe mobilne domki kempingowe, 
20 meble, lustra, ramki obrazów, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe za-
kwaterowanie.

(210) 510930 (220) 2020 03 03
(731) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biesiekierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLIDAYSPORT

(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 
29.01.06

(510), (511) 19  niemetalowe mobilne domki kempingowe, 
20 meble, lustra, ramki obrazów, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 Naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i i kulturalna, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe za-
kwaterowanie.

(210) 526783 (220) 2021 03 27
(731) ADAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ketolada
(510), (511) 30 Czekolada, Czekolada pitna, Słodycze czekola-
dowe, Substytuty czekolady, Cukierki czekoladowe, Czekolada 
w proszku, Musy czekoladowe, Pasty czekoladowe, Kremy cze-
koladowe do smarowania, Produkty na bazie czekolady, Arty-
kuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy 
składnik], Napoje czekoladowe, Napoje sporządzone z czeko-
lady, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], 
Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów.
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(210) 530349 (220) 2021 06 16
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) SEPTISILVER
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, Kosmetyki, Detergenty, 
Preparaty do pielęgnacji i oczyszczania skóry, 5 Suplementy 
diety, Preparaty farmaceutyczne, Leki, Środki spożywcze spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego, Preparaty medyczne.

(210) 530350 (220) 2021 06 16
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) DexaProtect
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Leki wskazane 
do leczenia niezakaźnych stanów zapalnych obejmujących 
przedni odcinek oka, Preparaty medyczne.

(210) 530355 (220) 2021 06 16
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) KaliDrop
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Krople 
do oczu, Preparaty medyczne.

(210) 530642 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) MANU-S-PROTECT
(510), (511) 3 Kosmetyki do stosowania dla ludzi zawierające 
olejki eteryczne, 5 Leki, preparaty farmaceutyczne przezna-
czone do łagodzenia objawów górnych dróg oddechowych, 
farmaceutyczne pastylki do ssania w celu łagodzenia objawów 
górnych dróg oddechowych, preparaty farmaceutyczne za-
wierające olejki eteryczne wspomagające regenerację bariery 
ochronnej błony śluzowej jamy ustnej i gardła, wyroby cukierni-
cze do celów farmaceutycznych, suplementy diety, 30 wyroby 
cukiernicze, cukierki, nielecznicze pastylki do ssania, wyroby cu-
kiernicze zawierające olejki eteryczne wspomagające regenera-
cję bariery ochronnej błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

(210) 530643 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) Linetan Plus
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do stosowania na skórę, 
maści do stosowania na skórę do celów kosmetycznych, kre-
my do stosowania na skórę do celów kosmetycznych, 5 Leki, 
maści lecznicze do stosowania na skórę, maści do celów far-
maceutycznych, preparaty farmaceutyczne do stosowania 
na skórę.

(210) 530644 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) ManuPanteina
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, ma-
ści do stosowania na skórę okolic nosa do celów kosmetycz-
nych, kremy do stosowania na skórę okolic nosa do celów ko-

smetycznych, 5 Leki, maści lecznicze do stosowania na skórę, 
farmaceutyczne do stosowania na skórę, maści do celów far-
maceutycznych, maści do nosa przeznaczone do stosowa-
nia miejscowego na błonę śluzową nosa oraz skóry okolic 
nosa do celów farmaceutycznych.

(210) 530647 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) MANUISLAN
(510), (511) 3 Kosmetyki do stosowania dla ludzi, 5 Leki, pre-
paraty farmaceutyczne przeznaczone do łagodzenia obja-
wów górnych dróg oddechowych, farmaceutyczne pastylki 
do ssania w celu łagodzenia objawów górnych dróg odde-
chowych, wyroby cukiernicze do celów farmaceutycznych, 
suplementy diety, 30 Wyroby cukiernicze, cukierki, nieleczni-
cze pastylki do ssania.

(210) 530741 (220) 2021 06 23
(731) POSTROŻNY MIROSŁAW ENERGY EXPERTS, Szczawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY CRACOW.TRAVEL.PL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.24, 
24.17.01, 24.17.02, 07.01.01, 07.01.24, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 36 Zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 39 Usługi biura 
turystycznego w zakresie rezerwacji miejsc na podróż, 
Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, 
Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trze-
cich poprzez aplikację online, Organizowanie wycieczek, 
Organizowanie wycieczek morskich, Transport podróż-
nych, Spacerowe rejsy statkami, Zwiedzanie turystyczne, 
Informacje o transporcie, Pośrednictwo w transporcie, 
Rezerwacja transportu, Transport barkami, Transport 
i wyładunek odpadów, Transport kolejowy, Transport 
łodziami i statkami, Transport morski, Transport pasażer-
ski, Transport przedmiotów wartościowych, Transport 
rzeczny, Transport sanitarny, 43 Wynajmowanie miesz-
kań na pobyt czasowy, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje 
kwater, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Restauracje, 
Restauracje samoobsługowe, Snack-bary, Stołówki, Domy 
turystyczne, Rezerwacje miejsc w hotelach, Pensjonaty, 
Motele, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spoży-
cia, Kafeterie, Catering, Kempingi, Hotele, Usługi barowe, 
Kawiarnie, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie].

(210) 532624 (220) 2021 08 12
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2022

(540) INOVOX Ultra

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.01, 25.07.01, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Ko-
smetyczne preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty to-
aletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, Olejki eteryczne, Środki kosmetyczne 
przeciwtrądzikowe, 5 Produkty farmaceutyczne, Prepara-
ty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, 
Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały 
do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, 
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie, Suplementy diety, Suplementy die-
ty do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, Środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Prepa-
raty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Her-
baty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze 
do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów 
medycznych, Produkty bakteriobójcze do celów medycz-
nych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceu-
tyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla niemowląt, Pla-
stry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów medycznych, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, 
Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do ce-
lów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, 
Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Prote-
zy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, 
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów me-
dycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Me-
ble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia 
pacjentów.

(210) 532626 (220) 2021 08 12
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) INOVOX Express

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.07.01, 24.15.01, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Ko-
smetyczne preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, Olejki eteryczne, Środki kosmetyczne przeciwtrą-
dzikowe, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze 
do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty wi-
taminowe do celów medycznych, Minerały do celów me-
dycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, 
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medyczne-
go, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze 
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty 
biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobój-
cze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowi-
ce, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, 
Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, 
Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów 
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, 
zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wy-
roby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady 
do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia ob-
rażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 533593 (220) 2021 09 06
(731) POLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OBUWIA,  

Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PGPO BUTY WYPRODUKOWANE W POLSCE

(531) 27.05.01, 26.01.10, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 25 Botki, buty narciarskie, buty sportowe, buty 
sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, espadryle, 
kalosze [wkładane na obuwie], obuwie, obuwie gimnastycz-
ne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane 
z drewna, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, podeszwy 
butów, sandały, sandały kąpielowe, 35 Reklama, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności 
gospodarczej, Prace biurowe, marketing ukierunkowany, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, or-
ganizowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
sprzedaż detaliczna i hurtowa obuwia, sprzedaż internetowa 
obuwia.

(210) 533901 (220) 2021 09 15
(731) MIKULSKA LIDIA FAROUK SYSTEMS POLSKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOBIETY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 28.07.99, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 3 Kosmetyki: błyszczyki, szminki i pomadki 
do ust, Antyperspiranty, dezodoranty, Balsamy, żele i olej-
ki inne niż do celów medycznych, Kosmetyki do brwi, tu-
sze do rzęs, Szampony, suche szampony, odżywki i serum 
do włosów, preparaty do mycia, pielęgnacji i kręcenia wło-
sów, lakiery do włosów i paznokci, ozdoby do paznokci, far-
by i lakiery do włosów, Sztuczne rzęsy i paznokcie, Środki 
do czyszczenia i do wybielania zębów, odświeżacze do ust, 
Lotony do celów kosmetycznych, Preparaty i puder do maki-
jażu, mleczko kosmetyczne, Mydła: dezodoryzujące i dezyn-
fekujące, przeciwpotowe, przeciwpotowe do stóp, Kremy ko-
smetyczne i preparaty do pielęgnacji skóry, jamy ustnej, wło-
sów, do brwi, do opalania, wybielające do skóry, Sole kąpie-
lowe do celów innych niż lecznicze, do celów higienicznych, 
Chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, maseczki kosmetycz-
ne, Preparaty do odchudzania, Kosmetyki upiększające, ze-
stawy kosmetyczne, środki odświeżające powietrze, 9 Torby 
do laptopów, pokrowce na laptopy, Etui na okulary, okulary, 
łańcuszki do okularów, okulary przeciwsłoneczne, soczewki 
korekcyjne, szkła kontaktowe, Dzwonki do telefonów, no-
tesy elektroniczne, Kaski ochronne do uprawiania sportu, 
Mierniki ciśnienia, tętna, pracy serca, przebytych dystansów, 
14 Biżuteria: bransoletki, broszki, diamenty, kamienie szla-

chetne i półszlachetne, kolczyki, korale, łańcuszki, medaliony, 
naszyjniki, ozdoby, perły, Zegarki, bransoletki do zegarków, 
Breloczki, 18 Torby: podróżne, na kółkach, na ubrania, torby 
turystyczne, nesesery, Parasole, parasole przeciwdeszczowe 
i przeciwsłoneczne, pokrowce na parasole, parasolki, Kufry, 
kuferki na kosmetyki, kufry bagażowe, kufry podróżne, Port-
fele, portmonetki, etui na klucze, 25 Odzież, obuwie, nakrycia 
głowy: bandany na szyję, chusty, szale, szaliki, berety, czapki, 
kapelusze, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biu-
stonosze, staniki, gorsety, płaszcze, palta, kurtki, poncza, poń-
czochy, rajstopy, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, żakiety, 
odzież ze skóry lub imitacji skóry, buty, 35 Reklama i sprzedaż 
towarów detaliczna, hurtowa, za pomocą katalogów przesy-
łanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej (sklep 
internetowy) - następujących towarów: kosmetyki: błyszczyki, 
szminki i pomadki do ust, Antyperspiranty, dezodoranty, Bal-
samy, żele i olejki inne niż do celów medycznych, Kosmetyki 
do brwi, tusze do rzęs, Szampony, suche szampony, odżywki 
i serum do włosów, preparaty do mycia, pielęgnacji i kręcenia 
włosów, lakiery do włosów i paznokci, ozdoby do paznokci, 
farby i lakiery do włosów, Sztuczne rzęsy i paznokcie, Środki 
do czyszczenia i do wybielania zębów, odświeżacze do ust, 
Lotony do celów kosmetycznych, Preparaty i puder do ma-
kijażu, mleczko kosmetyczne, Mydła: dezodoryzujące i de-
zynfekujące, przeciwpotowe, przeciwpotowe do stóp, Kremy 
kosmetyczne i preparaty do pielęgnacji skóry, jamy ustnej, 
włosów, do brwi, do opalania, wybielające do skóry, Sole ką-
pielowe do celów innych niż lecznicze, do celów higienicz-
nych, Chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, prepa-
raty do demakijażu, preparaty do depilacji, maseczki kosme-
tyczne, Preparaty do odchudzania, Kosmetyki upiększające, 
zestawy kosmetyczne, środki odświeżające powietrze, Torby 
do laptopów, pokrowce na laptopy, Etui na okulary, okulary, 
łańcuszki do okularów, okulary przeciwsłoneczne, soczewki 
korekcyjne, szkła kontaktowe, Dzwonki do telefonów, notesy 
elektroniczne, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Mierniki 
ciśnienia, tętna, pracy serca, przebytych dystansów, Biżuteria: 
bransoletki, broszki, diamenty, kamienie szlachetne i półsz-
lachetne, kolczyki, korale, łańcuszki, medaliony, naszyjniki, 
ozdoby, perły, Zegarki, bransoletki do zegarków, Breloczki, 
Torby: podróżne, na kółkach, na ubrania, torby turystyczne, 
nesesery, Parasole, parasole przeciwdeszczowe i przeciw-
słoneczne, pokrowce na parasole, parasolki, Kufry, kuferki 
na kosmetyki, kufry bagażowe, kufry podróżne, Portfele, 
portmonetki, etui na klucze, Odzież, obuwie, nakrycia głowy: 
bandany na szyję, chusty, szale, szaliki, berety, czapki, kapelu-
sze, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, 
staniki, gorsety, płaszcze, palta, kurtki, poncza, pończochy, 
rajstopy, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, żakiety, odzież 
ze skóry lub imitacji skóry, buty.

(210) 534052 (220) 2021 09 16
(731) KRAWCZYKOWSKI TOMASZ, Wrocław;  

KAZUBOWSKI ROBERT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) termo
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(531) 01.15.03, 07.11.10, 26.04.04, 26.04.09, 27.03.12, 27.05.01, 
27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.13, 24.15.01, 
24.15.21

(510), (511) 9 Naklejki podłogowe, znaki podłogowe (nie-
metalowe), taśmy podłogowe do oznakowania, etykiety 
podłogowe, znaki fotoluminescencyjne, znaczniki pod-
łogowe 5S, znaki świetlne, znaki cyfrowe, znaki elektrycz-
ne świecące, niemetalowe znaki drogowe, termoznaki,  
28 Nawierzchniowe oznaczenia gier zewnętrznych (typu gra 
w klasy), 37 Usługi w zakresie: oznakowania dróg, ulic, parkin-
gów, stacji benzynowych i dróg wewnętrznych oraz oznako-
wania i zabezpieczenia robót drogowych, Wynajem narzę-
dzi, instalacji oraz sprzętu budowlanego, wynajem urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 536715 (220) 2021 11 19
(731) ISKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.03.02, 26.03.16, 26.03.18, 26.13.25
(510), (511) 35 Kampanie marketingowe, Marketing doty-
czący promocji, Opracowanie koncepcji marketingowych, 
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Promocja [reklama] koncertów, 
Promowanie koncertów muzycznych, Publikacja reklam, 
Reklama i marketing, Wykonywanie materiałów reklamo-
wych, Usługi agencji importowych, Organizowanie zaku-
pu towarów na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w dzia-
łalności handlowej dla osób trzecich, Pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
Usługi w zakresie zamówień online, Zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 40 Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowa-
nie fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie książek, 
Drukowanie reklam, Drukowanie zdjęć, Obróbka taśm 
filmów kinematograficznych, Obróbka taśm filmowych, 
Usługi drukowania, Kopiowanie dysków dźwiękowych, 
Kopiowanie taśm dźwiękowych, Powielanie taśm audio,  
41 Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultural-
nych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozryw-
kowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowa-
nie festiwali, Organizowanie imprez muzycznych, Produk-
cja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne.

(210) 537191 (220) 2021 12 01
(731) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) BROWAR BŁONIE

(531) 03.04.07, 05.11.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.21, 
27.05.01

(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo 
bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholi-
zowane, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 538505 (220) 2022 01 07
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) BlephOpia
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty me-
dyczne, Preparaty farmaceutyczne do profesjonalnej higieny 
powiek i/lub ich brzegów, Chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi.

(210) 538506 (220) 2022 01 07
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) CorneMax
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty me-
dyczne, Preparaty farmaceutyczne do oczu, Żele do oczu.

(210) 538508 (220) 2022 01 07
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) SeptOpia
(510), (511) 3 Kosmetyki, Chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, Chusteczki do higieny powiek i/lub ich brze-
gów nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Leki, Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty medyczne, Preparaty farmaceu-
tyczne do profesjonalnej higieny powiek i/lub ich brzegów, 
Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi.

(210) 538757 (220) 2022 01 17
(731) AMBROZIAK JOANNA STANISŁAWA, Warszawa; 

AMBROZIAK MARCIN WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR AMBROZIAK LABORATORIUM

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Ma-
ski kosmetyczne, Dermokosmetyki, Produkty kosmetycz-
ne do ochrony i pielęgnacji ciała, włosów i skóry, Preparaty 
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do depilacji, 5 Preparaty medyczne, Preparaty lecznicze 
do pielęgnacji ciała i włosów, Sole do celów medycznych, 
zioła i oleje lecznicze, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Su-
plementy diety i substancje odżywcze do celów leczniczych, 
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 9 Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Pobieralne broszury elektronicz-
ne, Elektroniczne bazy danych, Zapisane pliki danych, Nagra-
nia wideo, Środki edukacyjne do pobrania, Aplikacje mobilne, 
Karty kodowane, Kodowane karty członkowskie, 16 Publikacje 
drukowane, Materiały reklamowe drukowane, Materiały szko-
leniowe, wszystkie wyżej wymienione z dziedziny kosmetyki 
i kosmetologii oraz chirurgii plastycznej i dermatologii este-
tycznej, 35 Usługi klubów klienta dla celów handlowych, pro-
mocyjnych i/lub reklamowych, Zarządzanie administracyjne 
klinikami medycznymi, Zarządzanie planami dotyczącymi 
przedpłaconej opieki medycznej, Usługi w zakresie rozliczeń 
świadczone w dziedzinie służby zdrowia, Usługi przetwarza-
nia danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi admini-
strowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdro-
wotnej, Zarządzanie kosztami opieki zdrowotnej, Fakturowa-
nie w zakresie usług medycznych, Prowadzenie osobistych 
rejestrów i akt historii medycznej, Skomputeryzowane zarzą-
dzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Organizowanie 
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny ko-
smetologii i kosmetyki, Publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, w tym także w Internecie, Organizowanie pokazów 
i konferencji dla celów edukacyjnych i szkoleniowych, Infor-
macja odnośnie wszystkich w/w usług, 44 Usługi medyczne, 
w tym wykonywanie zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej 
oraz dermatologii estetycznej, Usługi lekarskie, Usługi klinik 
medycznych, Konsultacje medyczne, Wykonywanie badań 
medycznych, Badania przesiewowe, Informacja medyczna, 
Pomoc medyczna, Usługi obrazowania medycznego, Usługi 
oceny medycznej, Usługi w zakresie wyszukiwania informa-
cji medycznych, Wydawanie raportów medycznych, Kompi-
lacja raportów medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla 
celów medycznych, Doradztwo w zakresie dietetyki i odży-
wiania, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług 
medycznych, Usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, w tym 
zabiegi spa, Usługi fizjoterapii i paramedycyny, Informacja 
i konsultacje specjalistyczne w zakresie wyżej wymienionych 
usług.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 538932 (220) 2022 01 21
(731) TUSK-CUDNA KATARZYNA, WIKTOROWSKA JOANNA 

MLE SPÓŁKA CYWILNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) La RONDÉ
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usługi 
sprzedaży następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, paski, etui, torby, torebki, portfele i inne artykuły służą-
ce do przenoszenia, bagaż, okulary przeciwsłoneczne, okulary 
sportowe, wyroby perfumeryjne, biżuteria, wyroby jubilerskie, 
zegarki, parasole, Dekoracja wystaw sklepowych, Reklama, 
Promocja sprzedaży, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży, Usługi public relations, Wynajem przestrzeni reklamowej, 
Publikowanie tekstów sponsorowanych, Marketing opierający 
się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Usłu-
gi analiz rynkowych, Administrowanie działalnością gospodar-
czą w zakresie sklepów detalicznych, Doradztwo w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, Informacja handlowa.

(210) 539461 (220) 2022 02 04
(731) BROWAR SADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR MOCZYBRODA EST 18 BREWED IN POLAND

(531) 02.01.01, 09.07.05, 16.03.13, 05.11.15, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 Piwo.

(210) 539883 (220) 2022 02 14
(731) BM CRAFT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poręba
(540) (znak słowny)
(540) Moon Lark
(510), (511) 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane, Napoje 
owocowe i soki owocowe, Syropy do produkcji napojów, 
33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 540089 (220) 2022 02 18
(731) DIAMOND HART PROPERTIES INC., Mississauga, CA
(540) (znak słowny)
(540) VIAGGIO
(510), (511) 35 Usługi w zakresie porównywania cen, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, 43 Usługi rezerwacji 
online miejsc hotelowych, Dostarczanie informacji o ho-
telach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych oraz 
dostarczanie informacji o rezerwacjach hotelowych i po-
wiązanych z tym usługach za pośrednictwem strony inter-
netowej.

(210) 540582 (220) 2022 03 04
(731) GRUPA PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 17.05.21, 26.01.01, 26.01.06, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.24, 
29.01.13

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
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(210) 540689 (220) 2022 03 07
(731) SELECT4TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) select4tech

(531) 26.05.01, 26.04.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi zgrupowania na rzecz osób trze-
cich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
na stronie internetowej i kupować w ramach sklepu inter-
netowego w zakresie: urządzeń i akcesoriów gospodarstwa 
domowego, części i zespołów zamiennych do urządzeń 
i akcesoriów gospodarstwa domowego oraz narzędzi ser-
wisowych do nich, Usługi sprzedaży w ramach sklepu in-
ternetowego towarów w zakresie: urządzeń i akcesoriów 
gospodarstwa domowego, części i zespołów zamiennych 
do urządzeń i akcesoriów gospodarstwa domowego oraz 
narzędzi serwisowych do nich, Usługi internetowe związane 
z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu do infor-
macji o oferowanych towarach i świadczonych usługach 
poprzez skomputeryzowane przyjmowanie zamówień i zle-
ceń w celu umożliwienia zainteresowanym osobom brania 
udziału w różnorodnych transakcjach handlowych, Rozpo-
wszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Fachowe doradztwo handlowe.

(210) 540698 (220) 2022 03 07
(731) SAM34 MAREK THEUS SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Merkus

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 16 Wyroby z papieru, kartonu, tektury i podob-
nych materiałów celulozo pochodnych: adresarki, akwaforty 
dla grafiki, Akwarele jako grafiki do powielania, akwarele jako 
obrazy w malarstwie, Albumy, Almanachy, Aparatura i urzą-
dzenia do introligatorstwa jako sprzęt biurowy, Aparaty 
do wykonywania winiet z masy papierowej, Aparaty i maszy-
ny do powielania, Aparaty ręczne do etykietowania, Arkusze 
z celulozy regenerowanej do pakowania, Arkusze z wiskozy 
do zawijania i pakowania, Artykuły biurowe z wyjątkiem me-
bli, artykuły papiernicze, Atlasy, Atrament, kamień atramen-
towy, zbiorniczki z atramentem, atramentowe wkłady, atra-
ment korektorski stosowany w heliografii, Bibuły, Bielizna 
stołowa papierowa, Bilety, Blankiety, bloczki do pisania, 
bloczki do pisania notatek, bloki do pisania konferencyjne 
i biurowe, bloki do pisania ozdobne listowe, bloki rysunkowe 
jako materiały piśmienne, bloki rysunkowe, bloki techniczne, 
Błony z tworzyw sztucznych, błony samoprzyczepne, błony 
rozciągliwe do termo paletyzacji, Broszury, Chorągiewki 
i proporczyki papierowe reklamowe, Chromolitografie, Chu-
steczki do demakijażu papierowe, chusteczki do nosa papie-
rowe, Cyfry jak czcionki drukarskie, Cyrkle kreślarskie, Czaso-
pisma i periodyki, Czcionki jako cyfry i litery, czcionki drukar-
skie, czcionki ze stali, deski do rysowania, deski kreślarskie, 
rysownice, Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej jako arty-
kuły biurowe, Drukarki przenośne jako artykuły biurowe lub 
ręczne etykieciarki, Druki, Dzieła sztuki litograficzne, dzieła 
sztuki rytownicze, Dziurkacze jako artykuły biurowe, Ekierki, 

Emblematy papierowe, Pieczęcie papierowe, Etui na pióra, 
Etykiety nie z materiału tekstylnego, Farba drukarska, farby 
drukarskie korekcyjne stosowane w heliografii, Filtry do kawy 
papierowe, Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie 
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pako-
wania lub zabezpieczania w transporcie, Formularze jako 
blankiety, Druki, Fotografie, fotograwiura, Gazety, Gilotynki 
do papieru jako artykuły biurowe, Glina do modelowania, 
Globusy ziemskie, Gluten jako klej do papieru lub do użytku 
domowego, Grafiony, Grafity do ołówków, Gumki do ściera-
nia, gumki do ścierania tablic do pisania, Indeksy, Skorowi-
dze, Kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, Kalka 
rysunkowa, kalka techniczna, Kalkomanie, Kałamarze, Kamie-
nie litograficzne, Kartki z życzeniami okolicznościowe, Kar-
ton, Karty, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, 
karty pocztowe, karty indeksowe, karty muzyczne z życze-
niami, Karty pocztowe, karty zawiadomienia jako artykuły 
piśmienne, Kasetki ozdobne na papeterię jako artykuły biu-
rowe, kasetki na stemple, Pieczątki, Katalogi, Klajstry, Kleje 
mączne do papieru lub do użytku domowego, Klamry i zaci-
ski do papieru, Kleje do materiałów papierniczych oraz in-
nych materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, 
Kusze do adresów, klisze drukarskie, Kokardy papierowe, Ko-
miksy, Konfetti, Koperty jako artykuły piśmienne, koperty 
na butelki z kartonu lub papieru, Korektory, płyny korekcyjne 
jako artykuły biurowe, Kosze na listy, Kreda do pisania, kreda 
do znakowania, kreda krawiecka, Krzywiki, Książki, Kulki 
do piór kulkowych, Lak do pieczętowania, Linijki, Litografie, 
makiety architektoniczne, Obrazy oprawione lub nie opra-
wione, Mapy, Materiał do powlekania wykonany ze skrobi lub 
krochmalu, Materiały do introligatorstwa, Materiały do mo-
delowania, Materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, 
Materiały do pieczętowania do użytku piśmiennego, Mate-
riały drukowane, Materiały filtracyjne papierowe, Bibuła, Ma-
teriały fotograficzne, Naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako 
materiały piśmienne, Nawilżacze jako artykuły biurowe, nisz-
czarki dokumentów do użytku biurowego, Notatniki, notesy, 
Obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty pa-
pierowe na dokumenty, Papier, papier do elektrokardiogra-
fów, papier do kopiowania dla materiałów piśmiennych, Pa-
pier do maszyn rejestrujących, papier do pakowania, papier 
do pisania, papier do pisania listów, papier do radiogramów, 
papier filtracyjny, papier higieniczny, papier listowy, papier 
mâché, Papier pakowy, papier parafinowany, papier perga-
minowy, papier przebitkowy stosowany w materiałach pi-
śmiennych, papier srebrny, papier świecący, papier toaleto-
wy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papier Xuan 
do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzew-
nej, Papiernicza miazga, Pastele jako kredki, Pędzle, pędzle 
dla malarzy, Pielucho-majtki niemowlęce z papieru lub celu-
lozy jednorazowe, Pinezki, Pióra, pióra jako artykuły biurowe, 
pióra wieczne, pióra ze stali, pióra do rysowania, Piórniki, Pla-
katy, Plansze, Plany, Podręczniki jako książki, Prospekty, Publi-
kacje, Pudełka kartonowe lub papierowe, Rejestry, księgi 
główne jako książki, Repertuary, Rozkłady jazdy, Ręczniki pa-
pierowe, Rolety papierowe, Rolki do taśm barwiących, Segre-
gatory jako artykuły biurowe, Serwetki stołowe papierowe, 
serwetki toaletowe papierowe, Skoroszyty na dokumenty, 
Spinacze biurowe, Wydruki programów komputerowych, 
Zeszyty, Znaczki pocztowe, Zszywacze jako artykuły biuro-
we, Zszywki biurowe, Żetony kontrolne, 35 Usługi admini-
strowania w działalności handlowej innej, niż hotelowa, Usłu-
gi agencji eksportu i importu towarów i usług, Usługi agencji 
informacji handlowej, Usługi agencji reklamowej, Usługi ana-
lizy kosztów, Usługi aukcji publicznych, Usługowe badania 
i poszukiwania w działalności gospodarczej, Usługi badania 
opinii publicznej, badania rynku, Badania w dziedzinie dzia-
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łalności gospodarczej, Usługi biura pośrednictwa pracy, 
Usługi dekorowania wystawi sklepowych, Usługi doboru 
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, Doradz-
two dotyczące organizowania działalności gospodarczej, do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Usługi 
dystrybucji materiałów reklamowych, w tym próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, Usługi ekspertyz w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi fotokopiowania, Usługowa in-
formacja o działalności gospodarczej, Usługi informacji staty-
stycznej, Usługi komputerowego zarządzanie plikami, Usługi 
wynajmu manekinów do celów reklamowych i promowania 
sprzedaży, Usługi marketingu, Usługowa obróbka tekstów, 
Usługi organizowania targów w celach handlowych lub re-
klamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Usługi pokazu towarów, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Pośrednictwo pracy, Usłu-
gi powielania dokumentów, Usługi pozyskiwania danych 
do komputerowych baz danych, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, Usługi prognoz ekonomicznych, 
Usługi promocji sprzedaży, Usługi prowadzenia ksiąg, Usługi 
przetwarzania danych i zarządzanie nimi, Usługi przygoto-
wania listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
Usługi publikowania tekstów reklamowych, Usługi rachunko-
wości, Usługowa reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy praso-
we, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, Usługowa rekruta-
cja personelu, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, 
prospektów druków, próbek, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Usługi dystrybucji próbek, usługi służb infor-
macyjnych, Usługowe sondaże opinii, Usługi sortowania da-
nych w bazach komputerowych, Usługi sporządzania wycią-
gów z kont, Usługowa systematyzacja danych dla i w kom-
puterowych bazach danych, Usługi telefonicznego udziela-
nia informacji dla nieobecnych abonentów, Usługi uaktual-
niania materiałów reklamowych, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi prenumeraty 
i dostarczania czasopism, Usługi sekretarskie, Usługi w zakre-
sie maszynopisania komputerowego, Usługi w zakresie prze-
glądu prasy, Usługi w zakresie stenografii, Usługi w zakresie 
zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, Usługi związane z przeno-
szeniem przedsiębiorstw, Usługi weryfikacji rachunków, Wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub re-
klam, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wy-
pożyczanie fotokopiarek, wypożyczanie maszyn i urządzeń 
dla biura, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypoży-
czanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi wyszuki-
wania informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, Usługi zarządzania 
w działalności handlowej, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, Usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych 
towarów: adresarki, akwaforty dla grafiki,  akwarele jako grafi-
ki do powielania, akwarele jako obrazy w malarstwie, albumy, 
almanachy, aparatura i urządzenia do introligatorstwa jako 
sprzęt biurowy, aparaty do wykonywania winiet z masy pa-
pierowej,  aparaty i maszyny do powielania, aparaty ręczne 
do etykietowania, arkusze z celulozy regenerowanej do pa-
kowania, arkusze z wiskozy do zawijania i pakowania, artyku-
ły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, atlasy, 
atrament, kamień atramentowy, zbiorniczki z atramentem, 
atramentowe wkłady, atrament korektorski stosowany w he-
liografii, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety, blankiety, 
bloczki do pisania, bloczki do pisania notatek, bloki do pisa-
nia konferencyjne i biurowe, bloki do pisania ozdobne listo-

we, bloki rysunkowe jako materiały piśmienne, bloki rysunko-
we, bloki techniczne, błony z tworzyw sztucznych, błony sa-
moprzyczepne, błony rozciągliwe do termo paletyzacji, bro-
szury, chorągiewki i proporczyki papierowe reklamowe, 
chromolitografie, chusteczki do demakijażu papierowe, chu-
steczki do nosa papierowe, cyfry jak czcionki drukarskie, cyr-
kle kreślarskie, czasopisma i periodyki, czcionki jako cyfry i li-
tery, czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski do rysowania, 
deski kreślarskie, rysownice, diagramy, dozowniki taśmy przy-
lepnej jako artykuły biurowe, drukarki przenośne jako artyku-
ły biurowe lub ręczne etykieciarki, druki, dzieła sztuki litogra-
ficzne, dzieła sztuki rytownicze, dziurkacze jako artykuły biu-
rowe, ekierki, emblematy papierowe, pieczęcie papierowe, 
etui na pióra, etykiety nie z materiału tekstylnego, farba dru-
karska, farby drukarskie korekcyjne stosowane w heliografii, 
filtry do kawy papierowe, folia z tworzywa sztucznego 
do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami 
powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, 
formularze jako blankiety, druki, fotografie, fotograwiura, ga-
zety, gilotynki do papieru jako artykuły biurowe, glina do mo-
delowania, globusy ziemskie, gluten jako klej do papieru lub 
do użytku domowego, grafiony, grafity do ołówków, gumki 
do ścierania, gumki do ścierania tablic do pisania, indeksy, 
skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, 
kalka rysunkowa, kalka techniczna, kalkomanie, kałamarze, 
kamienie litograficzne, kartki z życzeniami okolicznościowe, 
karton, karty, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, 
karty pocztowe, karty indeksowe, karty muzyczne z życze-
niami, karty pocztowe, karty zawiadomienia jako artykuły 
piśmienne, kasetki ozdobne na papeterię jako artykuły biuro-
we, kasetki na stemple, pieczątki, katalogi, klajstry, kleje 
mączne do papieru lub do użytku domowego, klamry i zaci-
ski do papieru, kleje do materiałów papierniczych oraz in-
nych materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, 
kusze do adresów, klisze drukarskie, kokardy papierowe, ko-
miksy, konfetti, koperty jako artykuły piśmienne, koperty 
na butelki z kartonu lub papieru, korektory, płyny korekcyjne 
jako artykuły biurowe, kosze na listy, kreda do pisania, kreda 
do znakowania, kreda krawiecka, krzywiki, książki, kulki 
do piór kulkowych, lak do pieczętowania, linijki, litografie, 
makiety architektoniczne, obrazy oprawione lub nie opra-
wione, mapy, materiał do powlekania wykonany ze skrobi 
lub krochmalu, materiały do introligatorstwa, materiały 
do modelowania, materiały do nauczania z wyjątkiem apara-
tów,  materiały do pieczętowania do użytku piśmiennego, 
materiały drukowane, materiały filtracyjne papierowe, bibu-
ła, materiały fotograficzne, naklejki adresowe, nalepki, naklej-
ki jako materiały piśmienne, nawilżacze jako artykuły biuro-
we, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, notatniki, 
notesy, obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki, obwolu-
ty papierowe na dokumenty, papier, papier do elektrokardio-
grafów, papier do kopiowania dla materiałów piśmiennych, 
papier do maszyn rejestrujących, papier do pakowania, pa-
pier do pisania, papier do pisania listów, papier do radiogra-
mów, papier filtracyjny, papier higieniczny, papier listowy, 
papier mâché, papier pakowy, papier parafinowany, papier 
pergaminowy, papier przebitkowy stosowany w materiałach 
piśmiennych, papier srebrny, papier świecący, papier toaleto-
wy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papier Xuan 
do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzew-
nej, papiernicza miazga, pastele jako kredki,  pędzle, pędzle 
dla malarzy,  pielucho-majtki niemowlęce z papieru lub celu-
lozy jednorazowe, pinezki, pióra, pióra jako artykuły biurowe, 
pióra wieczne, pióra ze stali, pióra do rysowania, piórniki, 
plakaty, plansze, plany, podręczniki jako książki, prospekty, 
publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, rejestry, księgi 
główne jako książki, repertuary, rozkłady jazdy, ręczniki pa-
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pierowe, rolety papierowe, rolki do taśm barwiących, segre-
gatory jako artykuły biurowe, serwetki stołowe papierowe, 
serwetki toaletowe papierowe, skoroszyty na dokumenty, 
spinacze biurowe, wydruki programów komputerowych, ze-
szyty, znaczki pocztowe, zszywacze jako artykuły biurowe, 
zszywki biurowe, żetony kontrolne, pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary: w centrum handlo-
wym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, z ka-
talogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem syste-
mu tele zakupów, wykorzystując zamówienie koresponden-
cyjne, używając środków telekomunikacji, Informacja o po-
wyższych usługach, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, 36 Usługi analizy kosz-
tów, usługi weryfikacji rachunków, usługi administrowania 
nieruchomościami, Usługi agencje celnej, usługi agencji kre-
dytowej, Usługi agencji windykacji wierzytelności, Usługi 
na rzecz innych przedsiębiorstw w zakresie analizy popraw-
ności ich obrotów finansowych oraz trafności podejmowa-
nych zamierzeń inwestycyjnych i gospodarczych, Usługi do-
radztwa finansowego, Usługi doradztwa w prawach ubez-
pieczeniowych, Usługi dzierżawy ruchomości, Usługi eksper-
tyzy dla celów wzajemnego rozliczanie się podmiotów go-
spodarczych, oraz ekspertyzy podatkowe dla potrzeb pod-
miotów gospodarczych, Usługi na rzecz osób trzecich pole-
gające na udzielaniu gwarancji w formie kaucji, Informacja 
o ubezpieczeniach, Usługi notowań giełdowych, Obsługa 
kart debetowych, obsługa kart kredytowych, Usługi organi-
zacji zbiórek, usługi organizowania funduszy na cele dobro-
czynne, Usługi szacowania i wyceny majątku nieruchomego, 
Usługi na rzecz osób trzecich szacowania wartości material-
nych i nie materialnych dla celów fiskalnych, Usługi sponso-
rowania finansowego, Wycena antyków, wycena biżuterii, 
wycena dzieł sztuki, wycena nieruchomości, wycena w za-
kresie ubezpieczeń, Usługi zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, Informacja o powyższych usługach, 37 Budowa, 
konserwacja i naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu, Budowa 
pawilonów i sklepów targowych, czyszczenie budynków 
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, Czysz-
czenie maszyn, odzieży, okien, pojazdów, Deratyzacja, de-
zynfekcja, Eliminacja zakłóceń w instalacji elektrycznej, Insta-
lowanie i naprawy alarmów przeciw włamaniom, instalowa-
nie i naprawy urządzeń grzewczych, instalowanie i naprawy 
urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń 
do nawadniania, instalowanie i naprawy wind i podnośni-
ków instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, instalo-
wanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn i urzą-
dzeń, Izolowanie budynków, Konserwacja mebli, Montaż 
rusztowań, Mycie pojazdów i maszyn beznapędowych, my-
cie samochodów, Pranie tkanin, Usługi nadzoru budowlane-
go, Obsługa i naprawy samochodów, Regeneracja maszyn 
zużytych lub częściowo zniszczonych, Rozbiórka budynków, 
stacje obsługi samochodów, usługi tankowania paliw, Ukła-
danie nawierzchni drogowych, Usługi budowlane, Usługi 
dekarskie, Usługi hydrauliczne, Usługi elektroinstalacyjne, 
usługi budowy instalacji wodnych i kanalizacyjnych, usługi 
budowy instalacji odgromowych, usługi budowy i instalacji 
burzowych, usługi budowy instalacji telekomunikacyjnych, 

Usługi uszczelniania budynków, wynajem budowlanego 
sprzętu, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem 
sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, Wulkaniza-
cja zużytych opon pojazdów drogowych, Informacja o po-
wyższych usługach, 39 Transport, magazynowanie, składo-
wanie, zbiórka, konfekcjonowanie i pakowanie, oraz rozpako-
wywanie towarów, Dostarczanie przesyłek, dostarczanie to-
warów, dostarczanie towarów zamówionych koresponden-
cyjnie, Dystrybucja energii innej niż prąd elektryczny, Dystry-
bucja gazet, dystrybucja korespondencji i przesyłek, dystry-
bucja paczek, Dystrybucja prądu elektrycznego, Dystrybucja 
wody, Usługi frachtu, Holowanie, Informacja o możliwościach 
magazynowaniu, informacja o możliwościach składowania, 
informacja o transporcie, Usługowe magazynowanie elek-
tronicznych nośników danych lub dokumentów, Maklerstwo 
transportowe, Usługowy pilotaż, Usługi osób towarzyszą-
cych w czasie podróży, Pomoc drogowa w przypadku awarii 
samochodu, Przeprowadzki, Rezerwacja miejsc na podróż, 
rezerwacja transportu, rezerwowanie miejsc na wycieczki, 
Transport przedmiotów wartościowych, Usługi kurierskie, 
Usługi tranzytowe, Usługi w zakresie nawigacji, Usługi w za-
kresie ratownictwa, Usługi związane z parkowaniem samo-
chodów, Usługi związane z logistyką przeprowadzek osób 
i podmiotów gospodarczych, Wynajmowanie garaży i ma-
gazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmo-
wanie powierzchni na salony samochodowe, wynajmowa-
nie powierzchni w salonach samochodowych, Wynajmowa-
nie statków, wynajmowanie wagonów, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Wypożyczanie lodówek handlo-
wych lub magazynowych, Wypożyczanie pojazdów, wypo-
życzanie samochodów, Informacja o powyższych usługach, 
41 Nauczanie, kształcenie, organizacja kongresów, konferen-
cji, seminariów, sympozjów, zjazdów i szkoleń, warsztatów 
roboczych, targów, wystaw, Agencje wynajmowania modeli 
do pozowania artystom, Chronometria na imprezach sporto-
wych, Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształ-
cenia, Usługowa organizacja działalności sportowej i kultu-
ralnej, Usługi foto reportażowe i video reportażowe, Usługi 
informacji i dostępnych ofertach edukacyjnych, Kształcenie 
praktyczne kursy korespondencyjne w tematyce zamawia-
nej, Usługi wesołych miasteczek lunaparków, usługi mikro-
-wydawnictw niskonakładowych i bezdebitowych, Usługi 
montażu programów radiowych i telewizyjnych, montaż 
taśm wideo, Usługi muzealnicze, Nauczanie koresponden-
cyjne, Nauczanie religii i etyki, Obozy sportowe, obozy waka-
cyjne, Usługi organizowania rozrywki i zabawy, Obsługa gier 
innych niż hazardowe w systemie on-line lub w sieci infor-
matycznej, Obsługa pól golfowych, Obsługa on-line publika-
cji elektronicznych wrażliwych (kodowanie plików nieprze-
syłalnych), Obsługa sal kinowych, Obsługa salonów gier, Ob-
sługa urządzeń sportowych, Organizacja wystaw związanych 
z kultury lub edukacji, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów piękno-
ści, Organizowanie loterii, Usługi pisania scenariuszy imprez 
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, Planowanie 
przebiegu przyjąć, Produkcja filmów, produkcja filmów na ta-
śmach wideo, Organizacja, reżyseria i prowadzenie przedsta-
wień teatralnych, Prowadzenie przedszkoli, Publikacja elek-
troniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe 
programy rozrywkowe, Realizacja spektakli, Rezerwowanie 
miejsc na spektakle, Sporządzanie napisów dla kinematogra-
fii, Usługi prowadzenia pedagogicznych sprawdzianów wie-
dzy innych niż dla celów konkursów i quizów, studia filmowe, 
studia nagrań, Prowadzenie szkoły z internatem, Telewizyjne 
programy rozrywkowe, Tłumaczenia, tłumaczenie języka mi-
gowego, Tresura zwierząt, Usługi artystów teatralnych, Usługi 
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instruktorów gimnastyki, Usługi klubowe, Usługi orkiestry 
w repertuarze dedykowanym, Usługi reporterskie, Usługi 
związane z klubami zdrowia i poprawy kondycji, Usługi zwią-
zane z organizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi użytko-
wania sal kinowych i projekcyjnych video, Usługi mikrofilmo-
wania i digitalizowania zbiorów analogowych, Wynajmowa-
nie kortów tenisowych, Wynajmowanie stadionów, Wypoży-
czanie aparatów, sprzętu, i oprogramowania komputerowe-
go, Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji te-
atralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie deko-
racji do spektakli, wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wy-
pożyczanie filmów dla kin, Wypożyczanie kamer video, wy-
pożyczanie kaset video, Wypożyczanie książek analogowych 
i audiobooków, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjąt-
kiem pojazdów, organizowanie i prowadzenie seansów tań-
ca towarzyskiego w celach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, 
Organizowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjali-
zowanych ćwiczeń typu „mama i dziecko”, organizowanie, 
programowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwi-
czeń dla kobiet w ciąży, organizowanie, programowanie 
i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla mężczyzn 
w podeszłym wieku typu słów mix, Informacja o powyż-
szych usługach, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi dorad-
cze dotyczące żywności.

(210) 540930 (220) 2022 03 14
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) DREAM-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) 540942 (220) 2022 03 14
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA WIEŚ XXI Europejski Kongres Innowacyjnych 

Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa konferencji, szko-
leń, kongresów, sympozjów, konkursów, forów, debat, pa-
neli dyskusyjnych, organizowanie imprez wystawienniczych 
w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketin-
gowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, 
dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich 
jak: katalogi, programy, plakaty, druki, prospekty, broszury, 
gadżety, materiały promocyjne, ulotki, Pomoc w prowa-
dzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Po-
średnictwo handlowe, Wynajem powierzchni na cele rekla-
mowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Sprzedaż 

czasu antenowego podczas konferencji, szkoleń, kongresów, 
sympozjów, konkursów, forów, debat, paneli dyskusyjnych, 
Organizacja sesji merytorycznych i reklamowych, dekoracja 
stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposa-
żenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej, Pozyski-
wanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie reklamy, 38 Realizacja transmisji 
z wydarzenia, spotów promocyjnych, kontakt z potencjal-
nymi uczestnikami za pośrednictwem newsletterów oraz 
telemarketingu, 41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz 
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów 
związanych z kulturą, edukacją, gospodarką lub rozrywką, 
Usługi wydawnicze.

(210) 540957 (220) 2022 03 15
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALAMIGRAN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów me-
dycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.

(210) 540958 (220) 2022 03 15
(731) FOODCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FOODCOM
(510), (511) 1 Wosk spożywczy dla przemysłu spożyw-
czego, Alkohol do marynowania artykułów spożywczych, 
Chemiczne dodatki do artykułów spożywczych, Inulina 
do użytku w przemyśle spożywczym, Lactobacillus do pro-
dukcji artykułów spożywczych, Siara do użytku w przemy-
śle spożywczym, Preparaty chemiczne do konserwowania 
artykułów spożywczych, Enzymy do użytku w artykułach 
spożywczych, Produkty chemiczne do stabilizacji artyku-
łów spożywczych, Kultury bakterii dodawane do produktów 
spożywczych, Gazy przemysłowe do użytku w przetwór-
stwie spożywczym, Polidekstroza stosowana w niskokalo-
rycznych artykułach spożywczych, Preparaty chemiczne 
do stosowania w przemyśle spożywczym, Preparaty bakte-
ryjne do użytku w przemyśle spożywczym, Preparaty che-
miczne do utrzymywania świeżości artykułów spożywczych, 
Bakterie probiotyczne do użytku w przemyśle spożywczym, 
Laktitol do zastosowania w produkcji artykułów spożyw-
czych, Polisacharydy do użytku przy produkcji artykułów 
spożywczych, Proteiny do stosowania w produkcji artyku-
łów spożywczych, Środki do poprawy smaku do artykułów 
spożywczych, Przeciwutleniacze do użytku w produkcji 
artykułów spożywczych, Kultury bakterii probiotycznych 
do użytku w przemyśle spożywczym, Substancje chemicz-
ne do stosowania jako składniki produktów spożywczych, 
Przeciwutleniacze do użytku w produkcji artykułów spo-
żywczych i napojów, Białko pozyskiwane z soi do użytku 
w produkcji artykułów spożywczych, Lecytyna pozyskiwana 
z soi do użytku w produkcji artykułów spożywczych, Enzymy 
mlekowe [preparaty bakteryjne] do użytku w produkcji arty-
kułów spożywczych, Bromowany olej roślinny do stosowa-
nia jako emulgator w produkcji środków spożywczych, Sub-
stancje chemiczne, którymi nasączone są nośniki, do użytku 
jako konserwanty produktów spożywczych, Proteiny do ar-
tykułów spożywczych dla ludzi tworzące emulsje w procesie 
produkcyjnym, Proteiny do artykułów spożywczych dla ludzi 
tworzące żele jako część procesu produkcji, Białko, Kazeina 
dla przemysłu spożywczego, Kazeina do celów przemysło-
wych, Tworzywa białkowe, Białko słodowe, Białko jodowane, 
Aminokwasy do celów przemysłowych, 29 Mleko, Mleko 
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odtłuszczone, Mleko krowie, Mleko w proszku, Mleko owcze, 
Mleko kozie, Mleko organiczne, Mleko ryżowe, Mleko owsia-
ne, Mleko pełne, Mleko kokosowe, Mleko migdałowe, Mleko 
zagęszczone, Mleko sojowe, Mleko kokosowe [napój], Mleko 
sojowe [substytut mleka], Mleko o różnych smakach, Mleko 
ryżowe [substytut mleka], Mleko kokosowe w proszku, Mleko 
z orzeszków ziemnych, Mleko sojowe w proszku, Mleko kozie 
w proszku, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko 
kokosowe do celów kulinarnych, Mleko ryżowe do celów ku-
linarnych, Mleko o niskiej zawartości tłuszczu, Mleko w prosz-
ku do celów spożywczych, Mleko kokosowe do stosowania 
jako napój, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinar-
nych, Mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządza-
nia napojów, Nabiał i substytuty nabiału, Napoje na bazie 
nabiału zawierające owies, Białko do celów kulinarnych, Sery 
z truflami, Miękkie dojrzałe sery, Sery świeże niedojrzewają-
ce, Sery topione, Sery dojrzewające, Masło, Masło czosnkowe, 
Masło arachidowe, Masło klarowane, Masło mieszane, Masło 
do użytku w gotowaniu, Masło z orzechów nerkowca, Masło 
kokosowe [olej kokosowy], Masło z nasion, Masło migdało-
we, Masło z ziołami, Masło z orzechów, Masło kakaowe, Ma-
sło ghee, Masło miodowe, 30 Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
Mąka, Mąka spożywcza, Mąka zbożowe, Mąka ziemniaczana, 
Mąka roślinna, Mieszanki mąki, Mąka gorczycowa, Mąka so-
jowa, Mąka owsiana, Mąka ryżowa, Mąka orzechowa, Mąka 
kukurydziana, Mąka żytnia, Mąka jęczmienna, Mąka pszenna, 
Mąka truflowa, Mąka migdałowa, Pszenica przetworzona, 
Kiełki pszenicy, Pszenica gnieciona, Mąka pszenna do żyw-
ności, Pszenica słodowana, Pszenica roztarta, Suszony gluten 
pszeniczny, Seitan [suszony gluten pszenny], Mąka ze skrobi 
pszennej, Płatki pszenne, Kiełki pszeniczne do celów spo-
żywczych dla ludzi, Kiełki pszenicy, inne niż stosowane jako 
suplement diety, Wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, 
Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Płatki owsiane i pszenicz-
ne, Przekąski z ekstradowanej pszenicy, Batoniki na bazie 
pszenicy, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski wykonane 
z pszenicy, Aromaty do serów, Aromaty do żywności, Skro-
bia naturalna do żywności, Skrobia do celów spożywczych, 
Modyfikowana skrobia zżelatynizowana do żywności [nie-
medyczna], Pochodne skrobi do spożycia przez ludzi, Syrop 
skrobiowy do celów kulinarnych, Produkty skrobiowe do ce-
lów spożywczych, Syrop skrobiowy [do celów spożywczych], 
Skrobia kukurydziana do celów spożywczych, Skrobia sago 
[do celów spożywczych], Skrobia ziemniaczana do celów 
spożywczych, Mąka ze skrobi ryżowej, Przekąski wykonane 
ze skrobi zbożowej, Makaron nitki skrobiowy, Mączka skro-
biowa kukurydziana, Modyfikowana skrobia kukurydziana, 
Pochodne skrobi kukurydzianej w proszku do sporządzania 
napojów, Skrobia z cebulek lilii do celów spożywczych, Skro-
bia ze słodkich ziemniaków do celów spożywczych, Syrop 
skrobiowy w proszku [do żywności], Skrobia z korzenia pa-
proci do żywności, Skrobia z kasztanów wodnych do żywno-
ści, Skrobia z konjaku do celów spożywczych, Skrobia z ko-
rzenia lotosu do żywności, Gluten jako artykuł spożywczy, 
Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, Suszone niegoto-
wane kawałki glutenu pszennego, Kukurydza mielona, Kuku-
rydza palona, Kukurydza przetworzona, Produkty spożywcze 
z kukurydzy, Kukurydza przetworzona do spożycia przez lu-
dzi, Mieszanki do wypieku chleba kukurydzianego, Przekąski 
wykonane z mąki kukurydzianej, Mąka kukurydziana do ce-
lów spożywczych, Opiekane ziarna kukurydzy, Kasza kuku-
rydziana, Syrop kukurydziany, Chrupki kukurydziane, Płatki 
kukurydziane, Kukurydza smażona, Kukurydza prażona [po-
pcorn], Przetworzona kukurydza prażona, Przetworzone na-
siona konopi [przyprawy], Sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, her-

bata, kakao i namiastki tych towarów, Cukry, naturalne słodzi-
ki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związ-
ku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami bakteryjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z bakteriami probiotycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z enzymami mlekowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku proteinami do arty-
kułów spożywczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z tworzywami białkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z białkiem do produktów spożywczych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku produktami mlecznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nabiałem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami bakteryjnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bakteriami probio-
tycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z enzymami 
mlekowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku prote-
inami do artykułów spożywczych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z tworzywami białkowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z białkiem do produktów spożywczych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku produktami mleczny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nabiałem.

(210) 540986 (220) 2022 03 16
(731) ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.02.03, 26.02.07, 27.01.25, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 1 Odczynniki i składniki chemiczne do pro-
dukcji farb i lakierów, żywice akrylowe, dodatki ulepszające 
do farb i lakierów, Rozcieńczalniki do użytku przemysłowego, 
2 Lakiery i podkłady do lakierów, powłoki i farby nawierzch-
niowe, Lakiery samochodowe: lakiery akrylowe w różnych 
kolorach, lakiery o efekcie metalicznym i perłowym, lakiery 
bezbarwne, podkłady reaktywne i wypełniające, kity szpa-
chlowe, pasty polerskie, powłoki zabezpieczające podwozia 
samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady 
izolujące, podkłady wypełniające, lakiery nawierzchniowe, la-
kiery na tworzywa sztuczne, lakiery dla obuwnictwa, lakiery 
na sprzęt RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakiery do metali-
zacji, podkłady korekcyjne, farby i lakiery do zabezpieczeń 
antykorozyjnych powierzchni stalowych, aluminiowych, 
ocynkowanych i betonowych, rozcieńczalniki do lakierów 
i farb, 17 Lakiery, farby, podkłady i powłoki izolacyjne oraz 
uszczelniające, 42 Badania techniczne oraz usługi doradztwa 
technicznego i ekspertyzy w zakresie doboru i użytkowania: 
lakierów i podkładów do lakierów, powłok i farb nawierzch-
niowych, lakierów samochodowych, lakierów dla przemysłu 
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meblowego, lakierów na tworzywa sztuczne, lakierów dla 
obuwnictwa, lakierów na sprzęt RTV, AGD i akcesoria meblo-
we, lakierów do metalizacji, farb i lakierów do zabezpieczeń 
antykorozyjnych, lakierów, farb, podkładów i powłok izola-
cyjnych oraz uszczelniających.

(210) 541171 (220) 2022 03 22
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zgarnij premię

(531) 20.05.23, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny 
[materiały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, 
Certyfikaty drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma 
fachowe, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, 
Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, 
Drukowane ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Dru-
kowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Dru-
kowane foldery informacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane ma-
teriały piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane nagrody, Drukowane papierowe tablice reklamo-
we, Drukowane ulotki informacyjne, Dyplomy drukowane, 
Etui do notatników, Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, 
Katalogi, Komunikaty prasowe [materiały drukowane], Ma-
teriały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edu-
kacyjne, Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Organizery 
osobiste, Organizery na biurko, Papierowe artykuły pi-
śmienne, Periodyki, Periodyki [czasopisma], Periodyki dru-
kowane, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty wy-
konane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki papierowe, 
Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje eduka-
cyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Publikacje pro-
mocyjne, Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy druko-
wane, Terminarze miesięczne, Terminarze na biurko, Termi-
narze [materiały drukowane], Terminarze kieszonkowe, Ter-
minarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usłu-
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo-
cyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezenta-
cji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Ad-
ministrowanie konkursami w celach reklamowych, Admini-
strowanie programami motywacyjnymi w celu promowa-
nia sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Admini-
strowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja pu-
blic relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informa-
cji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza 
odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Doko-
nywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 

Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie in-
formacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketin-
gowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostar-
czanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewod-
ników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych 
online, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzi-
nie sieci telematycznych i telefonicznych, Elektroniczne pu-
blikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych lub reklamowych, Infor-
macja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako stro-
ny internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wy-
korzystania w formie stron internetowych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z re-
klamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marke-
ting cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing fi-
nansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marke-
ting imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing 
referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marke-
ting w ramach wydawania oprogramowania, Oceny sza-
cunkowe do celów marketingowych, Ogłoszenia drobne, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, 
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania na-
gród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania 
nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii marke-
tingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
dukcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja mate-
riałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwięko-
wych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwięko-
wych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań 
marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, 
Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materia-
łów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Pro-
mocja online sieci komputerowych i stron internetowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [rekla-
ma] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im-
prez promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart 



18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2022

lojalnościowych, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich poprzez preferowany przez klienta program, Promo-
wanie 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, Promowanie usług finansowych i ubez-
pieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Promowanie usług 
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie 
wydarzeń specjalnych, Przygotowanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygoto-
wywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w rekla-
mie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygo-
towywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umiesz-
czanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób 
trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, Pu-
blikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie mate-
riałów reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Rekla-
ma banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Rekla-
ma biznesowych stron internetowych, Reklama i marke-
ting, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
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 
przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czaso-
pismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonal-
nej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wy-
darzeniami sportowymi, Reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem telefonu, Re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem sie-
ci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, Reklamy online, 
Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy telewizyjne, 
Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z re-
klamą, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię-
biorstw, Skomputeryzowana promocja działalności gospo-
darczej, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, 
Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworze-
nie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, Udostępnianie online przewodników reklamo-
wych zawierających towary i usługi osób trzecich prowa-
dzących handel online w Internecie, Udostępnianie rapor-
tów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących 
marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, 
Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, Usługi 
konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi 
marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za po-
mocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednic-
twem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wy-

jątkiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłosze-
niowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakre-
sie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usłu-
gi promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczo-
ne za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjno-marke-
tingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi re-
daktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyj-
nych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące in-
westycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące nieru-
chomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, 
Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe 
i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościo-
wych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingo-
we online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamo-
we i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe 
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usłu-
gi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i public relations, Usługi reklamowe służące tworze-
niu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
Usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich 
dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, Usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamo-
we w zakresie komercjalizacji nowych produktów, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi rekla-
mowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usłu-
gi reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi rekla-
mowe związane z książkami, Usługi reklamowe związane 
z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związane z robo-
tami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy 
prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w zakresie 
marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu go-
spodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, 
Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie promocji, Usługi w zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, 
Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 
Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem teleksu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi 
w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy cy-
frowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakre-
sie reklamy, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie za-
kupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi 
wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy 
z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usłu-
gi związane z publiczną prezentacją produktów, Wprowa-
dzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie 
komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tek-
stów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, 
Wykonywanie materiałów reklamowych, Wydawanie ulo-
tek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trze-
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cich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkow-
ników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie 
promocją sławnych osób, Zawieranie umów reklamowych 
na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i pro-
mocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, In-
teraktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, 
Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi me-
dialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści 
rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, 
Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektro-
nicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Prze-
syłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity 
lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wia-
domości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony in-
ternetowe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna 
komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, 
Telematyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer 
cyfrowy danych, Transmisja danych, Transmisja danych 
na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, wiadomości i in-
formacji, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja 
dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięku 
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Trans-
misja filmów wideo, Transmisja informacji do celów bizne-
sowych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz 
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Trans-
misja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomu-
nikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy komu-
nikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody telema-
tyczne, Transmisja informacji do celów domowych, Trans-
misja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja 
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elek-
tronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich 
wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obra-
zów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych 
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośred-
nictwem sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem inte-
raktywnych sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości 
i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi 
agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, 
Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicz-
nej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie syste-
mów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne 
pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie 
wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i prze-
kazywanie wiadomości, Przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, 39 Dostawa, wysyłanie 
i dystrybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, Konferencje (organizowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organi-
zowania konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publi-
kowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Pu-
blikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Publiko-
wanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej kla-
sie, Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, 
konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 541223 (220) 2022 03 29
(731) KOZAKIEWICZ TOMASZ, KANIOWSKI DARIUSZ 

PHARMAVERUM SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Beautyllagen
(510), (511) 3 Kremy kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, szam-
pony, maseczki kosmetyczne, przybory toaletowe i kosme-
tyczne, środki sanitarne, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, 5 Produk-
ty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, 
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, preparaty ziołowe, medyczne preparaty 
do odchudzania, kolagen do celów medycznych, odżywcze 
suplementy diety, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, wypełnienia skóry do wstrzykiwania, lecznicze płyny 
do włosów, preparaty lecznicze na porost włosów.

(210) 541240 (220) 2022 03 30
(731) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) METROLOGY AND HALLMARK
(510), (511) 16 Czasopisma [periodyki].

(210) 541278 (220) 2022 04 05
(731) MOTO CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNDO SCOOTER PARTS

(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 12  Łańcuchy napędowe do motocykli, Linki 
hamulcowe [części motocykli], Lusterka do pojazdów, Ma-
netki obrotowe do motocykli, Nóżki motocyklowe, Obręcze 
kół do motocykli, Opony bezdętkowe do rowerów, Opony 
do motocykli, Osłony łańcuchów napędowych do dwukoło-
wych pojazdów mechanicznych, Piasty do kół w pojazdach 
(motocykle), Przekładnie zmiany biegów, Przełączniki mon-
towane na kierownicach motorowerów, Siatki bagażowe 
do pojazdów, Silniki do motocykli, Skrzynki biegów, Stojaki 
na motocykle, Światła kierunkowskazów do pojazdów lądo-
wych, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Tarcze hamulcowe 
do motocykli, Wahacze do motocykli, Wały do pojazdów 
lądowych, Wentyle do opon, Zaciski hamulca tarczowego 
[części motocykli], Zbiorniki paliwa do pojazdów, Zębniki 
do pojazdów lądowych, Zestawy hamulcowe do pojazdów, 
Amortyzatory [części pojazdów], Amortyzatory do motocy-
kli, Amortyzatory kierownicy [części motocykli], Automatycz-
ne skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Bagażniki dla 
motocykli, Bębny hamulcowe do pojazdów, Błotniki do mo-
tocykli, Części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, 
Części hamulców do pojazdów z materiałów mających 
właściwości cierne, Części i akcesoria do pojazdów, Dętki 
[do dwukołowych pojazdów mechanicznych lub rowerów], 
Dętki do opon motocykli, Dopasowane pokrowce na moto-
cykle, Drążki skrętne do pojazdów, Dźwignie zmiany biegów 
[części do motocykli], Dźwignie kontrolne kierownicy [czę-
ści motocykli], Elektryczne klaksony do pojazdów, Hamulce 
do pojazdów, Hamulce tarczowe, Kierownice [części moto-
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cykli], Kierownice [rowerowa, motocyklowa], Kierunkowska-
zy do pojazdów, Klaksony do pojazdów mechanicznych, 
Klocki hamulcowe do pojazdów, Koła zębate do napędów 
motocyklowych, Końcówki rączek kierownicy [części ro-
werów], Korby do motocykli, Korki do zbiorników paliwa  
w pojazdach.

(210) 541477 (220) 2022 03 27
(731) KOŚCIUSZKO JAN MANAGMENT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYROBY KOŚCIUSZKO

(531) 25.01.15, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso, Potrawy na bazie mięsa, Ryby, Potra-
wy na bazie ryb, Jaja, Potrawy na bazie jaj, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Ekstrakty konserwowane mięsne, Suszone 
i gotowane owoce oraz warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompo-
ty, Mleko, Produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Sałatki 
warzywne, Wędliny, Zupy, Pasztety mięsne, Pasztety wa-
rzywne, Flaki, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, 
Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Potrawy 
na bazie mąki, Pierogi, Chleb, Wyroby cukiernicze, Słodycze, 
Lody, Miód, Melasa (syropy), Drożdże, Proszek do pieczenia, 
Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy), 35 Reklamowanie, 
Organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalają-
cego nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni 
i sklepie z artykułami spożywczymi, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Pro-
wadzenie restauracji, Prowadzenie kawiarni, Prowadzenie  
barów, Catering.

(210) 541478 (220) 2022 03 27
(731) JAN KOŚCIUSZKO MANAGMENT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYROBY OD JANA KOŚCIUSZKO

(531) 25.01.15, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso, Potrawy na bazie mięsa, Ryby, Potra-
wy na bazie ryb, Jaja, Potrawy na bazie jaj, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Ekstrakty konserwowane mięsne, Suszone 
i gotowane owoce oraz warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompo-
ty, Mleko, Produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Sałatki 
warzywne, Wędliny, Zupy, Pasztety mięsne, Pasztety wa-
rzywne, Flaki, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, 
Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Potrawy 
na bazie mąki, Pierogi, Chleb, Wyroby cukiernicze, Słodycze, 
Lody, Miód, Melasa (syropy), Drożdże, Proszek do pieczenia, 
Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy), 35 Reklamowanie, 
Organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalają-
cego nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni 
i sklepie z artykułami spożywczymi, 43 Usługi zaopatrzenia 

w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Prowa-
dzenie restauracji, Prowadzenie kawiarni, Prowadzenie ba-
rów, Catering.

(210) 541498 (220) 2022 03 28
(731) KROFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rychnowy
(540) (znak słowny)
(540) QPTO
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Perfumy, Środki perfumeryjne, Produk-
ty perfumeryjne, Olejki eteryczne, Kosmetyki, Kosmetyki 
do pielęgnacji niemowląt, Płyny do pielęgnacji włosów, Ko-
smetyki do ciała i włosów, Szampony, Środki sanitarne toale-
towe, Środki higieniczne, Olejki, Środki toaletowe do mycia, 
golenia, czyszczenia zębów, Pasty, Pomadki do ust, Środki 
piorące, Proszki do prania, Wyroby chemii gospodarczej, 
5 Środki bakteriobójcze, chwastobójcze, grzybobójcze 
do zwalczanie robactwa, Fungicydy, herbicydy, 21 Ścierki, 
Gąbki do celów domowych, Sprzęt do czyszczenia, Pojem-
niki, Szczoteczki do zębów.

(210) 541512 (220) 2022 04 19
(731) PIĘKOŚ FILIP WOJCIECH, Jarosław
(540) (znak słowny)
(540) Zhelta
(510), (511) 9 Klawiatury, Klawiatury wielofunkcyjne 
do komputerów, Klawiatury do doprowadzania sygnałów 
audio, wideo i sygnałów cyfrowych, Klawiatury bezprzewo-
dowe, Klawiatury komputerowe, Klawiatury wielofunkcyjne, 
Klawiatury do tabletów, Klawiatury do smartfonów, Osłony 
na klawiatury komputerowe, Klawisze do klawiatur kompute-
rowych, 28 Klawiatury do grania.

(210) 541610 (220) 2022 03 31
(731) JACHTTRAVEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jachttravel.pl

(531) 18.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama dotycząca usług żeglarskich i jach-
tingu, w tym reklama za pośrednictwem Internetu, telewi-
zji, radia i prasy, 39 Organizowanie podróży, Biura podróży, 
Udzielanie informacji dotyczących podróży, Rezerwowanie 
podróży, Doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, 
Organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji 
zorganizowanych, Usługi portów dla statków i łodzi oraz in-
nych jednostek pływających, Doradztwo w zakresie portów 
i jednostek pływających, Usługi w zakresie organizowania 
transportu wodnego, Przechowywanie jednostek pływają-
cych, Czarterowanie jednostek pływających, Wynajem i wy-
pożyczanie jednostek pływających, 41 Edukacja i treningi 
dotyczące uprawiania żeglarstwa wyczynowego, turystycz-
nego i innych sportów wodnych, Usługi edukacyjne w zakre-
sie krzewienia wiedzy i etyki żeglarskiej, Organizowanie kur-
sów kwalifikacyjnych na stopnie żeglarskie, Organizowanie 
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regat, rejsów, wycieczek, obozów żeglarskich, Prowadzenie 
szkoleń żeglarskich w zakresie dziecięcych i młodzieżowych 
klas regatowych, Edukacja i treningi zmierzające do umoc-
nienia i popularyzacji żeglarstwa oraz zasad przestrzegania 
ochrony środowiska naturalnego.

(210) 541682 (220) 2022 04 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POL-REM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Myszków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL rem

(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlano-remontowe w zakresie 
budynków i obiektów przemysłowych.

(210) 541695 (220) 2022 04 05
(731) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMETHEUS

(531) 01.15.05, 26.04.02, 26.04.13, 27.05.01
(510), (511) 4 Świece oświetleniowe, gospodarcze, wo-
skowe, artystyczne, dekoracyjne, zapachowe, stołowe, 
perfumowane, aromatyczne, Świece pływające, Świeczki, 
Świeczki choinkowe, Pochodnie, Znicze, Knoty do świec, 
zniczy i lamp, Materiały oświetleniowe, Paliwo oświetle-
niowe, Wosk do oświetlania, Nafta oświetleniowa, Tłusz-
cze do oświetlania, Gaz oświetleniowy, Paliwo w postaci 
zestalonych gazów, Parafina, Masy i granulaty parafinowe, 
Wkłady do zniczy, 20 Pojemniki niemetalowe do zniczy, 
Pojemniki szklane, ceramiczne, gipsowe i tworzywowe 
do zniczy, 35 Prowadzenie usług w zakresie: agencji im-
portowo-eksportowej, agencji reklamowej, doradztwa 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Prowadzenie re-
klamy w sieci komputerowej, telewizyjnej, radiowej i pra-
sowej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
Świadczenie usług w zakresie handlu detalicznego i hur-
towego świecami, zniczami i sprzętem oświetleniowym 
do spalania ogniowego.

(210) 541736 (220) 2022 04 06
(731) TOMASIK PAWEŁ PPHU PAMACOLOR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) waco

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 Barwniki, barwniki do drewna, bejce, oleje 
do konserwacji drewna, podkłady do drewna, emalie (lakie-
ry), emalie do malowania, farby, spoiwa do farb, koloranty, 
kit, farby ognioodporne, lakiery i pokosty, minia ołowiowa, 
podkłady, powłoki antygraffiti, powłoki zabezpieczające 
przed korozją, preparaty ochronne do metali, pigmenty, pa-
sta srebrna, preparaty do konserwacji drewna, rozcieńczal-
niki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, środki zabezpie-
czające przed rdzą, utrwalacze do farb i lakierów, zagęsz-
czacze do farb i barwników, 3 Papier ścierny szmerglowy, 
środki do polerowania podłóg i mebli, preparaty do polero-
wania, środki do nadawania połysku, papier do polerowa-
nia, płótno szmerglowe, antypoślizgowe woski do podłóg, 
wosk do parkietów, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, środki ścierne i polerskie, 35 Ofero-
wanie w mediach produktów dla celów sprzedaży, prowa-
dzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz przez Internet 
emalii, farb, lakierów, bejc, rozcieńczalników i utrwalaczy 
do farb i lakierów, preparatów do konserwacji, środków 
do polerowania i nadawania połysku, preparatów chemicz-
nych do czyszczenia, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, usługi reklamy.

(210) 541767 (220) 2022 04 07
(731) SUN & SNOW DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bella Vista Residence
(510), (511) 36 Usługi dotyczące nieruchomości, Usługi 
administrowania nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi prowadzenia agencji nierucho-
mości, Usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, 
Usługi dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi wycen 
nieruchomości, Usługi wynajmowania domów, mieszkań, 
pomieszczeń, pomieszczeń biurowych, Sprzedaż domów, 
lokali użytkowych i mieszkalnych, Usługi deweloperskie 
polegające na pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje bu-
dowlane oraz na zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub 
dzierżawy obiektów i lokali mieszkalnych lub usługowych, 
Finansowanie nieruchomości, Inwestowanie w nierucho-
mości, Pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościa-
mi, 43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, 
Usługi w zakresie rezerwacji miejsc i zakwaterowania 
w apartamentach na wynajem, Usługi w zakresie wynaj-
mu sal na posiedzenia, konferencje, seminaria, spotkania.

(210) 541773 (220) 2022 04 07
(731) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ, Debrzno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KOMTURIA NATURY

(531) 02.01.02, 02.01.23, 26.13.25, 26.13.01, 26.11.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 35 Analizy i badania rynku, Poszukiwania rynkowe, 
Badania rynku, marketingowe, opinii publicznej, Opinie–son-
daże, Zarządzanie i doradztwo w działalności gospodarczej, 
Pomoc i doradztwo w zakresie organizowania, zarządzania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi informacyjne 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Doradztwo gospodarcze dotyczące sponsorowania, Public 
relations, Usługi rekrutacji personelu, designerów, artystów, 
twórców, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo 
w sprawach zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie 
zarządzania personelem, Kierowanie uzdolnionych wolonta-
riuszy do organizacji non-profit, Impresariat w działalności arty-
stycznej, Usługi w zakresie PR (kształtowania wizerunku, identy-
fikacji) i usługi promocyjne, Organizowane targów i konferencji 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Usłu-
gi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Doradztwo ekono-
miczne dla przemysłu i biznesu celem planowania, organizowa-
nia, monitorowania i nadzorowania projektów w różnych sek-
torach gospodarczych na rzecz jednego lub różnych przedsię-
biorstw, Usługi lobbingu biznesowego, komercyjnego, Wyceny 
handlowe oraz działalności gospodarczej, Reklama, Wynajem 
oraz sprzedaż powierzchni reklamowej, również w Internecie, 
Badania poziomu obsługi klientów, Pośrednictwo w sprzedaży 
towarów/usług, Usługi pośrednictwa handlowego polegające 
na pośredniczeniu pomiędzy kupującym i sprzedającym, Po-
moc w zawieraniu kontraktów handlowych, Usługi w zakresie 
promowania towarów i usług osób trzecich, Usługi w zakresie 
organizacji promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rozpowszech-
niania i dystrybucji materiałów reklamowych, Usługi marketin-
gowe, Analizy i raporty marketingowe, Usługi w zakresie infor-
macji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie tworzenia komputerowych baz danych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie, sortowanie i systema-
tyzacja danych w bazach komputerowych, Usługi rachunkowo-
-księgowe, 41 Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, 
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, kon-
ferencji, podróży studyjnych i imprez rozrywkowych, Organi-
zowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i roz-
rywkowych, Kształcenie ustawiczne, 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 telewi-
zyjnych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Usługi w za-
kresie publikowania online, Usługi wydawnicze, Publikowanie 
książek i materiałów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów 
dydaktycznych, Organizowanie wystaw związanych z kulturą, 

turystyką lub edukacją, Publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, Usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania roz-
wojem umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budo-
wania zespołu, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], Coaching w zakresie życia osobiste-
go, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Trenin-
gi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi w za-
kresie treningu sprawności fizycznej, Produkcja i organizowanie 
festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych, edu-
kacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, 
koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edu-
kacją, 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 roz-
powszechnianie, Postsynchronizacja, sporządzanie napisów, 
42 Wzornictwo przemysłowe, stylizacja, Architektura, Usługi 
artystów-grafików, designerów, projektantów, Usługi związane 
z projektowaniem graficznym-sztuka, Badania techniczne oraz 
opracowywanie projektów technicznych, Prace badawczo-
-rozwojowe na rzecz osób trzecich, Projektowanie budynków, 
dekoracji wnętrz, opakowań, Doradztwo oraz projektowanie 
budowlane, Planowanie urbanistyczne, Ekspertyzy z zakresu in-
żynierii technicznej, w zakresie budownictwa, wyposażenia i ar-
chitektury wnętrz, Badania w zakresie ochrony środowiska, Do-
radztwo w zakresie zużycia energii, Analizy przemysłowe i usłu-
gi badawcze, Usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz 
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowo-usługowych, 
Usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budow-
lanego, Nadzór wykonawczy, Badania produktu, Certyfikacja 
(kontrola jakości), Administrowanie stronami komputerowymi, 
Wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów kompu-
terowych, Wynajem, leasing oraz aktualizacja komputerowe-
go oprogramowania, Projektowanie, tworzenie, zarządzanie 
i utrzymywanie stron www, Wypożyczanie serwerów-hosting, 
Wynajem komputerów, komputerowych urządzeń peryferyj-
nych, oprogramowania komputerowego, Prowadzenie badań 
naukowych, Badania naukowe w dziedzinie medycyny spo-
łecznej, Udostępnianie informacji na temat badań medycznych, 
Projektowanie programów, systemów oraz narzędzi do zbiera-
nia, przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych.

(210) 541780 (220) 2022 04 07
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) SECESJA
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(531) 19.07.09, 25.01.15, 29.01.14
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, Go-
towe napoje alkoholowe, Aperitify, Koktajle, Wódki, Likiery, 
Brandy, Wina.

(210) 541841 (220) 2022 04 08
(731) MV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAGIA NATURY
(510), (511) 33 Nalewki gorzkie, Miętowy (Likier -), Likiery zio-
łowe, Alkohole (Ekstrakty-), Aperitify, Anyżówka [likier], Gorzkie 
nalewki, Likiery, Napoje alkoholowe zawierające owoce, Na-
poje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe aromatyzo-
wane, Alkohol ryżowy, Alkohol wysokoprocentowy tonizujący 
zawierający ekstrakty ziołowe [homeishu], Alkohol wysoko-
procentowy z czerwonego żeń-szenia, Alkohole destylowa-
ne, Aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholowego, 
Brandy, Destylowane napoje, Gorzkie nalewki alkoholowe jako 
aperitif, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Pitne alkohole 
wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe wspomagające tra-
wienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe].

(210) 541847 (220) 2022 04 08
(731) MV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 33 Nalewki gorzkie, Miętowy (Likier -), Likiery zio-
łowe, Alkohole (Ekstrakty-), Aperitify, Anyżówka [likier], Gorzkie 
nalewki, Likiery, Napoje alkoholowe zawierające owoce, Na-
poje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe aromatyzo-
wane, Alkohol ryżowy, Alkohol wysokoprocentowy tonizujący 
zawierający ekstrakty ziołowe [homeishu], Alkohol wysoko-
procentowy z czerwonego żeń-szenia, Alkohole destylowa-
ne, Aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholowego, 
Brandy, Destylowane napoje, Gorzkie nalewki alkoholowe jako 
aperitif, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Pitne alkohole 
wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe wspomagające tra-
wienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe].

(210) 541940 (220) 2022 04 12
(731) KRÓL FRYDERYK, Knurów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Monaché Ink

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Usługi w zakresie tatuażu, 
Doradztwo w zakresie urody, Higiena i pielęgnacja urody dla 
ludzi, Laserowe usuwanie tatuaży, Przekłuwanie ciała, Tatu-
owanie, Usługi tatuażu brwi, Usługi w zakresie ozdabiania 
ciała.

(210) 541944 (220) 2022 04 12
(731) BUDZYN IRENEUSZ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LORD 4 SPORT

(531) 26.04.04, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły sportowe, 
Bloczki do jogi, Bloki startowe na zawody sportowe, Bloki 
startowe [do sportów na bieżni], Bloki startowe [artykuły 
sportowe], Ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, Deski 
do paddieboardingu, Deski do bodysurfingu, Deski do pły-
wania do celów rekreacyjnych, Deski do pływania z latawcem 
[kiteboard], Deski do wakeboardingu, Deski surfingowe, De-
ski surfingowe z żaglem, Deski windsurfingowe, Dopasowa-
ne pokrowce na sprzęt sportowy, Drążki do ćwiczeń, Drążki 
do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki do podciągania 
na drzwi, Dyski do rzucania, Dyski sportowe, Flagi golfowe 
[artykuły sportowe], Florety [szermiercze florety], Futerały 
przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Golfowe 
(Kije -), Gimnastyczne drążki poziome, Gry sportowe, Gumo-
we piłki do baseballu, Gryfy do hantli [do podnoszenia cię-
żarów], Hantle do podnoszenia ciężarów, Hantle kettlebell, 
Hurley (kij do hurlingu), Igły do pompek do pompowania 
piłek do gier, Kapoki do pływania, Kije [artykuły sportowe], 
Kijki narciarskie, Kijki do nartorolek, Koła do pływania, Koła 
do jogi, Koła ratunkowe do użytku rekreacyjnego, Koła spor-
towe, Kołeczki do stawiania piłek golfowych, Kosze do koszy-
kówki, Kosze do łapania piłek, Kosze do zbierania piłek teni-
sowych, Krążki do hokeja, Krążki do wzmacniania uchwytu, 
Kule bilardowe, Kule do gry, Kule do pchnięcia kulą, Kusze 
[sprzęt sportowy], Latające dyski, Ławki do ćwiczenia mięśni 
brzucha, Ławki do ćwiczeń, Ławki do podnoszenia ciężarów, 
Ławki do użytku gimnastycznego, Ławki do użytku sporto-
wego, Linki do jazdy na nartach wodnych, Liny do gimnasty-
ki rytmiczne, Liny torowe [sprzęt pływacki], Łyżwy, Łyżwo-
rolki, Łuki sportowe [łucznictwo], Małe piłki do gry w piłkę 
nożną, Magnezja do poprawy chwytności w czynnościach 
sportowych, Maszyny do przysiadów, Maszyny do rzucania 
piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, Maty do ćwiczenia 
puttowania [wbijania piłki do dołka], sprzęt golfowy, Maty 
golfowe, Metalowe kije golfowe, Młoty do sportów, Naciągi 
do rakiet sguash, Naciągi do rakiet [tenisowych lub badmin-
tonowych], Nagolenniki [artykuły sportowe], Nagolenniki 
lekkoatletyczne, Nałokietniki do gry w futbol amerykański, 
Nałokietniki do gry w krykieta, Nakolanniki [artykuły sporto-
we], Narty, Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], Obręcze 
do ćwiczeń zawierające czujniki pomiarowe, Obręcze do ko-
szykówki, Obręcze gimnastyczne, Obręcze sportowe, Obro-
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towe uchwyty do pompek, Obrotowe uchwyty do worków 
treningowych, Ochraniacze brzucha do użytku sportowego, 
Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Ochraniacze dłoni 
do użytku sportowego, Ochraniacze do użytku w sporcie, 
Ochraniacze na gardło do użytku sportowego, Ochrania-
cze na goleń do użytku sportowego, Ochraniacze na klat-
kę piersiową do użytku sportowego, Ochraniacze na łokcie 
[artykuły sportowe], Ochraniacze na nadgarstki do użytku 
sportowego, Ochraniacze na nogi przystosowane do upra-
wiania sportu, Ochraniacze na palce do koszykówki, Ochra-
niacze na pięści [artykuły sportowe], Ochraniacze na ramio-
na i łokcie [artykuły sportowe], Ochraniacze nóg do użytku 
sportowego, Ochraniacze podbicia do użytku sportowego, 
Ochraniacze talii do użytku sportowego, Ochrona na pię-
ści [artykuły sportowe], Oszczepy [artykuły sportowe], Pałki 
gimnastyczne, Paski do jogi, Pasy do pływania, Pasy na talię 
do ćwiczeń, Piłki do ćwiczeń, Piłki do gier i zabaw, Piłki do pi-
latesu, Piłki do piłki nożnej, Piłki do koszykówki, Piłki do siat-
kówki, Piłki do sguasha, Piłki do zabawy, Piłki gimnastyczne, 
Piłki jako sprzęt sportowy, Platformy do ćwiczeń, Płetwy 
pływackie, Płotki do użytku w lekkoatletyce, Pompki do pi-
łek, Poręcze równoległe do gimnastyki, Przenośny domowy 
sprzęt gimnastyczny, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy 
gimnastyczne do rozciągania, Przyrządy stosowane do ćwi-
czeń fizycznych, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Rakie-
ty do tenisa, Rękawice bokserskie, Rękawice do podnoszenia 
ciężarów, Rękawice do gier, Ringi bokserskie, Rowery trenin-
gowe stacjonarne i rolki do nich, Równoważnie [sprzęt gim-
nastyczny], Siatki do gier z piłką, Siatki do celów sportowych, 
Siatki do bramek, Skakanki, Skrzynie gimnastyczne, Sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Sprzęt do treningów 
sportowych, Sprzęt do treningu sztuk walki, Sprzęt do upra-
wiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Taśmy do ćwiczeń, Torby 
przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Trampoli-
ny [artykuły sportowe], Trenażery mięśni brzucha, Treningo-
we obciążniki na nogi, Uchwyty do artykułów sportowych, 
Uchwyty do robienia pompek, Uprzęże do użytku w spo-
rcie, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urzą-
dzenia do kulturystyki [ćwiczenia], Urządzenia do wzmac-
niania ciała [ćwiczenia], Wałki do ćwiczeń mięśni brzucha 
do celów utrzymywania formy fizycznej, Worki treningowe,  
41 Prowadzenie zawodów sportowych, Produkcja imprez 
sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów 
sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Organi-
zowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Produkcja 
konkursów sportowych, Rezerwowanie obiektów sporto-
wych, Organizowanie turniejów sportowych, Szkolenia za-
wodników sportowych, Usługi klubów sportowych, Obsługa 
obiektów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych, Organizowanie zawodów sportowych, Organizowa-
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
Sędziowanie na imprezach sportowych, Organizowanie 
lokalnych wydarzeń sportowych, Nauczanie, trening i in-
struktaż sportowy, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć spor-
towych, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Usługi tre-
nerskie w zakresie zajęć sportowych, Dostarczanie informacji 
na temat aktywności sportowych, Usługi rozrywkowe w po-
staci wydarzeń sportowych, Udzielanie informacji związa-
nych z wydarzeniami sportowymi, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla klubów sportowych, Usługi doradcze w zakresie 
organizowania imprez sportowych.

(210) 541966 (220) 2022 04 12
(731) BUDZYN IRENEUSZ, Gliwice
(540) (znak słowny)

(540) LORD 4 SPORT
(510), (511) 28 Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły sportowe, 
Bloczki do jogi, Bloki startowe na zawody sportowe, Bloki 
startowe [do sportów na bieżni], Bloki startowe [artykuły 
sportowe], Ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, Deski 
do paddieboardingu, Deski do bodysurfingu, Deski do pły-
wania do celów rekreacyjnych, Deski do pływania z latawcem 
[kiteboard], Deski do wakeboardingu, Deski surfingowe, De-
ski surfingowe z żaglem, Deski windsurfingowe, Dopasowa-
ne pokrowce na sprzęt sportowy, Drążki do ćwiczeń, Drążki 
do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki do podciągania 
na drzwi, Dyski do rzucania, Dyski sportowe, Flagi golfowe 
[artykuły sportowe], Florety [szermiercze florety], Futerały 
przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Golfowe 
(Kije -), Gimnastyczne drążki poziome, Gry sportowe, Gumowe 
piłki do baseballu, Gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], 
Hantle do podnoszenia ciężarów, Hantle kettlebell, Hurley (kij 
do hurlingu), Igły do pompek do pompowania piłek do gier, 
Kapoki do pływania, Kije [artykuły sportowe], Kijki narciar-
skie, Kijki do nartorolek, Koła do pływania, Koła do jogi, Koła 
ratunkowe do użytku rekreacyjnego, Koła sportowe, Kołecz-
ki do stawiania piłek golfowych, Kosze do koszykówki, Kosze 
do łapania piłek, Kosze do zbierania piłek tenisowych, Krążki 
do hokeja, Krążki do wzmacniania uchwytu, Kule bilardowe, 
Kule do gry, Kule do pchnięcia kulą, Kusze [sprzęt sportowy], 
Latające dyski, Ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, Ławki 
do ćwiczeń, Ławki do podnoszenia ciężarów, Ławki do użytku 
gimnastycznego, Ławki do użytku sportowego, Linki do jaz-
dy na nartach wodnych, Liny do gimnastyki rytmiczne, Liny 
torowe [sprzęt pływacki], Łyżwy, Łyżworolki, Łuki sporto-
we [łucznictwo], Małe piłki do gry w piłkę nożną, Magnezja 
do poprawy chwytności w czynnościach sportowych, Maszy-
ny do przysiadów, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urzą-
dzenia do kręgli, Maty do ćwiczenia puttowania [wbijania 
piłki do dołka], sprzęt golfowy, Maty golfowe, Metalowe kije 
golfowe, Młoty do sportów, Naciągi do rakiet sguash, Nacią-
gi do rakiet [tenisowych lub badmintonowych], Nagolenniki 
[artykuły sportowe], Nagolenniki lekkoatletyczne, Nałokietniki 
do gry w futbol amerykański, Nałokietniki do gry w krykieta, 
Nakolanniki [artykuły sportowe], Narty, Obciążniki na nogi 
[artykuły sportowe], Obręcze do ćwiczeń zawierające czujniki 
pomiarowe, Obręcze do koszykówki, Obręcze gimnastyczne, 
Obręcze sportowe, Obrotowe uchwyty do pompek, Obroto-
we uchwyty do worków treningowych, Ochraniacze brzucha 
do użytku sportowego, Ochraniacze ciała do użytku sporto-
wego, Ochraniacze dłoni do użytku sportowego, Ochraniacze 
do użytku w sporcie, Ochraniacze na gardło do użytku spor-
towego, Ochraniacze na goleń do użytku sportowego, Ochra-
niacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, Ochrania-
cze na łokcie [artykuły sportowe], Ochraniacze na nadgarstki 
do użytku sportowego, Ochraniacze na nogi przystosowane 
do uprawiania sportu, Ochraniacze na palce do koszykówki, 
Ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], Ochraniacze na ra-
miona i łokcie [artykuły sportowe], Ochraniacze nóg do użyt-
ku sportowego, Ochraniacze podbicia do użytku sportowego, 
Ochraniacze talii do użytku sportowego, Ochrona na pię-
ści [artykuły sportowe], Oszczepy [artykuły sportowe], Pałki 
gimnastyczne, Paski do jogi, Pasy do pływania, Pasy na talię 
do ćwiczeń, Piłki do ćwiczeń, Piłki do gier i zabaw, Piłki do pila-
tesu, Piłki do piłki nożnej, Piłki do koszykówki, Piłki do siatków-
ki, Piłki do sguasha, Piłki do zabawy, Piłki gimnastyczne, Piłki 
jako sprzęt sportowy, Platformy do ćwiczeń, Płetwy pływac-
kie, Płotki do użytku w lekkoatletyce, Pompki do piłek, Poręcze 
równoległe do gimnastyki, Przenośny domowy sprzęt gim-
nastyczny, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy gimnastyczne 
do rozciągania, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
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Przyrządy stosowane w kulturystyce, Rakiety do tenisa, Ręka-
wice bokserskie, Rękawice do podnoszenia ciężarów, Rękawi-
ce do gier, Ringi bokserskie, Rowery treningowe stacjonarne 
i rolki do nich, Równoważnie [sprzęt gimnastyczny], Siatki 
do gier z piłką, Siatki do celów sportowych, Siatki do bramek, 
Skakanki, Skrzynie gimnastyczne, Sprzęt do ćwiczeń fizycz-
nych w pomieszczeniach, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych ob-
sługiwany ręcznie, Sprzęt do treningów sportowych, Sprzęt 
do treningu sztuk walki, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń 
fizycznych, Taśmy do ćwiczeń, Torby przystosowane do no-
szenia sprzętu sportowego, Trampoliny [artykuły sportowe], 
Trenażery mięśni brzucha, Treningowe obciążniki na nogi, 
Uchwyty do artykułów sportowych, Uchwyty do robienia 
pompek, Uprzęże do użytku w sporcie, Urządzenia do ćwi-
czeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia do kulturystyki [ćwi-
czenia], Urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], Wałki 
do ćwiczeń mięśni brzucha do celów utrzymywania formy 
fizycznej, Worki treningowe, 41 Prowadzenie zawodów spor-
towych, Produkcja imprez sportowych, Organizowanie zajęć 
sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie imprez 
sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i imprez spor-
towych, Produkcja konkursów sportowych, Rezerwowanie 
obiektów sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, 
Szkolenia zawodników sportowych, Usługi klubów sporto-
wych, Obsługa obiektów sportowych, Przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów 
sportowych, Sędziowanie na imprezach sportowych, Orga-
nizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, Nauczanie, tre-
ning i instruktaż sportowy, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć 
sportowych, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Dostarczanie infor-
macji na temat aktywności sportowych, Usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, Udzielanie informacji zwią-
zanych z wydarzeniami sportowymi, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla klubów sportowych, Usługi doradcze w zakresie 
organizowania imprez sportowych.

(210) 541987 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.03
(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, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwesty-
cjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie 
terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru bu-
dowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inży-

nierskie w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie 
robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc 
parkingowych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, 
ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru inspekcji technicz-
nej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur 
i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie projektowania 
architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urzą-
dzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i han-
dlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych.

(210) 541994 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIVER VIEW GDAŃSK

(531) 26.05.01, 26.05.22, 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.01
(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 zakresie 
zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna i sprzeda-
ży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 
37 Usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów 
pod budowę, wznoszenie kompletnych obiektów budowla-
nych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 
przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie w zakre-
sie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończe-
niowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 
42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inży-
nieryjne, usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie 
dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlo-
wych, usługi w zakresie projektowania architektonicznego i bu-
dowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej 
wokół budynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna 
inwestycji budowlanych.

(210) 541998 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Wrocław
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(531) 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(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 
garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projek-
tów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru 
inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w za-
kresie projektowania architektonicznego i budowlanego,  
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół bu-
dynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych.

(210) 541999 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Wrocław

(531) 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(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 
garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projek-
tów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru 
inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w za-
kresie projektowania architektonicznego i budowlanego,  
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół bu-
dynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych.

(210) 542001 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) BUSINESS GARDEN Warszawa

(531) 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(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 
garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projek-
tów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru 
inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur pomieszczeń handlowych, usługi w za-
kresie projektowania architektonicznego i budowlanego,  
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół bu-
dynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych.

(210) 542002 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(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 
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garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projek-
tów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru 
inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w za-
kresie projektowania architektonicznego i budowlanego,  
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół bu-
dynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych.

(210) 542004 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2

(531) 27.05.21, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.05, 27.07.21, 27.07.24
(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 
garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projek-
tów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru 
inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w za-
kresie projektowania architektonicznego i budowlanego,  
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół bu-
dynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych.

(210) 542005 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2

(531) 27.05.21, 27.07.21, 26.04.01, 26.04.05
(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 
garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projek-
tów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru 
inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w za-
kresie projektowania architektonicznego i budowlanego,  
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół bu-
dynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych.

(210) 542006 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 KIELECKA 2

(531) 27.05.05, 27.05.24, 27.07.24, 26.04.01, 26.04.05
(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 
garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projek-
tów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru 
inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w za-
kresie projektowania architektonicznego i budowlanego,  
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół bu-
dynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych.
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(210) 542007 (220) 2022 04 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 KIELECKA 2

(531) 27.05.05, 27.07.01, 26.04.01, 26.04.05
(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 
garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projek-
tów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru 
inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w za-
kresie projektowania architektonicznego i budowlanego,  
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół bu-
dynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych.

(210) 542009 (220) 2022 04 14
(731) IBRAHIM-WESOŁOWSKA ANNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUMSY

(531) 29.01.12, 27.05.05, 02.09.01
(510), (511) 3 Środki do prania tkanin, Preparaty wybielają-
ce, Środki czyszczące, Mydła, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Olejki eteryczne, Kosmetyki, 18 Walizki i torby po-
dróżne, Kufry, 25 Odzież, Bielizna osobista, Nakrycia głowy, 
Obuwie, 35 Sprzedaż odzieży, kosmetyków, toreb i walizek 
podróżnych w systemie detalicznym, hurtowym i poprzez 
Internet, platformę streamingową dla osób kupujących 
i sprzedających.

(210) 542038 (220) 2022 04 14
(731) SZERER MICHAŁ, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTTSIM MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI 

SZKOLNEJ I MŁODZIEŻOWEJ

(531) 01.05.01, 01.05.12, 01.05.23, 27.05.01, 18.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo w zakresie 
zarządzania marketingowego, Dekoracja stoisk wystawien-
niczych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi doradcze dotyczące 
promocji sprzedaży, Usługi wynajmowania miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń i reklam, Usługi w zakresie wynajmowania 
stoisk handlowych i usługowych, Wynajem powierzchni 
wystawienniczych, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, 39 Organizacja wycieczek, Udostępnianie 
pojazdów na wycieczki i wyprawy, Organizacja i rezerwacja 
wypraw, Organizacja i rezerwacja podróży, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie transportu, Doradztwo w zakresie trans-
portu lotniczego, Rezerwacja miejsc na transport pojazdami 
silnikowymi, Udzielanie informacji dotyczących transportu 
drogowego, Udzielanie informacji dotyczących tras samo-
chodowych, Udzielanie informacji dotyczących transportu 
i podróży, Udzielanie informacji na temat transportu samo-
chodowego, Udzielanie informacji na temat usług kierowania 
pojazdami, Udzielanie informacji turystom związanych z wy-
prawami i zwiedzaniem, Organizowanie transportu i podróży, 
Organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, 
morską oraz koleją, Organizacja transportu drogą lądową, 
morską i powietrzną, Rezerwacja miejsc w różnych środkach 
transportu, Transport autokarowy pasażerów, Transport baga-
żu pasażerów, Transport drogowy pasażerów, Transport osób 
drogą lądową, Usługi transportowe autokarowe, Autobusowe 
usługi transportowe, Usługi prowadzenia pojazdów, Usługi 
w zakresie organizowania transportu, Usługi w zakresie pla-
nowania wycieczek, Informacja o transporcie, Dostawa, wy-
syłanie i dystrybucja gazet i czasopism, Wypożyczanie samo-
chodów, Usługi przewodników turystycznych oraz informacja 
o podróży, Udzielanie informacji turystycznych, Zwiedzanie 
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi 
organizowania wycieczek, Informacja turystyczna, Usługi do-
radztwa turystycznego i informacji turystycznej, Usługi biura 
turystycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi w zakresie 
rezerwacji podróży i środków transportu, Usługi rezerwacji 
w zakresie wynajmu samochodów, Usługi rezerwacji podróży 
turystycznych, Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów z kie-
rowcą, Organizowanie wynajmu pojazdów, Wypożyczanie 
części pojazdów, Usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania 
pojazdów, 41 Organizowanie i przeprowadzanie targów w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i obsługa 
konferencji, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadze-
nie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie kon-
ferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie kursów szkole-
niowych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 
Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie 
szkoleń biznesowych, Organizowanie wycieczek do celów 
szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Pro-
wadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, Usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
i kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongre-
sów, Organizowanie konkursów, Usługi wydawnicze.

(210) 542076 (220) 2022 04 15
(731) UBIQ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tu. RESTAURANT

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 
26.11.08, 26.11.12

(510), (511) 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary],  
Doradztwo kulinarne, Dostarczanie posiłków do bezpośred-
niego spożycia, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Restauracje oferujące da-
nia na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie 
napojów alkoholowych, Usługi barów i restauracji, Usługi de-
gustacji win (dostarczanie napojów), Usługi doradców w za-
kresie win, Usługi kateringowe, Usługi restauracyjne, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje.

(210) 542185 (220) 2022 04 20
(731) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano-Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILCO ElitE

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 19 Dekoracyjne kostki brukowe, Dekoracyjne 
płyty betonowe przeznaczone na tarasy.

(210) 542203 (220) 2022 04 20
(731) FICEK MARCIN E-SYSTEM, Zabagnie
(540) (znak słowny)
(540) MONTERSI
(510), (511) 9 Sygnalizatory akustyczne, alarmy antywłama-
niowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alkoholomierze, 
anteny, automatyczne wyłączniki czasowe z wyłączeniem 
zegarmistrzostwa, baterie elektryczne, bezpieczniki, czujniki, 
czujniki ruchu, czujniki zalania, czujniki dymu, gazu, czadu, 
czujniki temperatury, czujniki magnetyczne, czujki udarowe, 
czujki stłuczeniowe, dzwonki alarmowe elektryczne, elek-
tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, głośniki, głośniki su-
fitowe i naścienne, wzmacniacze, kable optyczne jako świa-
tłowody, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne 
jako światłowody, termostaty, wideofony, czujniki wilgotności, 
wykrywacze dymu, wykrywacze gazu, włączniki czasowe, 
włączniki dotykowe, zamki elektryczne, tunery tv, elektroza-
wory, dzwonki bezprzewodowe, domofony, zestawy domo-
fonowe, zasilacze domofonowe, unifony, interkomy, kamery 
IP, obiektywy, routery, sterowniki radiowe, przyciski antynapa-

dowe, systemy i urządzenia kontroli dostępu, systemy i urzą-
dzenia telewizji przemysłowej, systemy i urządzenia rejestru-
jące, systemy i urządzenia sygnalizacyjne, systemy alarmowe, 
systemy alarmowe ostrzegające przed ulatnianiem się gazu, 
stacje monitorowania alarmów, systemy i urządzenia przeciw-
pożarowe, urządzenia i centrale sygnalizacji pożaru, czujniki 
i sygnalizatory pożarowe, urządzenia i centrale kontroli dostę-
pu, urządzenia i systemy do monitoringu zamków i zamknięć, 
urządzenia i systemy teleinformatyczne, metalowe zamki 
szyfrowe (elektryczne), akcesoria i elementy do urządzeń i sys-
temów alarmowych, akcesoria i elementy do urządzeń i sys-
temów kontroli dostępu, akcesoria i elementy do urządzeń 
i systemów sygnalizacji pożaru, akcesoria i elementy do urzą-
dzeń i systemów przeciwpożarowych, wideotelefony, telewi-
zja dozorowa, urządzenia fotograficzne, rejestratory cyfrowe, 
sterowniki programowalne uniwersalne, programatory nad-
zorujące procesy technologiczne, czytniki kart magnetycz-
nych, czytniki zbliżeniowe, kable elektryczne, karty-klucze ma-
gnetyczne, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami 
zdalnego sterowania, magnetyczne nośniki danych, optyczne 
nośniki danych, kamery termowizyjne, akumulatory elektrycz-
ne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 
35 Badania marketingowe, badania rynku, komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe bazy da-
nych (systematyzacja danych -), komputerowe zarządzanie 
plikami, marketing, ogłoszenia reklamowe (rozpowszechnie-
nie -), opinie (sondaże -), outsourcing [doradztwo handlowe], 
pliki komputerowe (wyszukiwanie informacji -) dla osób trze-
cich, porównywanie cen (usługi -), reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rynkowe badania, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, sprzedaż systemów i urządzeń 
elektrycznych, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, sprzedaż systemów i urządzeń 
elektronicznych, sprzedaż systemów i urządzeń informatycz-
nych, sprzedaż systemów i urządzeń telekomunikacyjnych, 
sprzedaż systemów i urządzeń teleinformatycznych, sprzedaż 
systemów i urządzeń z zakresu ochrony mienia i osób, sprze-
daż systemów i urządzeń z zakresu automatyki, sprzedaż sys-
temów i urządzeń z zakresu automatyki domowej, sprzedaż 
systemów i urządzeń alarmowych, sprzedaż systemów i urzą-
dzeń przeciwpożarowych, sprzedaż systemów i urządzeń bez-
pieczeństwa, sprzedaż systemów i urządzeń kontroli dostępu, 
sprzedaż systemów i urządzeń telewizji przemysłowej, sprze-
daż systemów i urządzeń rejestrujących, sprzedaż systemów 
i urządzeń z zakresu nagłośnienia, sprzedaż systemów i urzą-
dzeń sygnalizacyjnych, usługa sprzedaży za pośrednictwem 
sklepu internetowego, sprzedaż systemów i urządzeń audio 
i wideo, sprzedaż systemów i urządzeń radiowych, sprzedaż 
systemów i urządzeń monitoringu, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnia-
nie recenzji użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 37 Montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, insta-
lowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, montaż 
i naprawa systemów i urządzeń elektrycznych, montaż i na-
prawa systemów i urządzeń elektronicznych, montaż i napra-
wa systemów i urządzeń informatycznych, montaż i naprawa 
systemów i urządzeń telekomunikacyjnych, montaż i naprawa 
systemów i urządzeń teleinformatycznych, montaż i naprawa 
systemów i urządzeń ochrony mienia i osób, montaż i napra-
wa systemów i urządzeń automatyki i automatyki domowej, 
montaż i naprawa systemów i urządzeń audio i wideo, montaż 
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i naprawa systemów i urządzeń telewizji przemysłowej, mon-
taż i naprawa systemów i urządzeń rejestrujących, montaż 
i naprawa systemów i urządzeń sygnalizacyjnych, montaż i na-
prawa systemów i urządzeń alarmowych, montaż i naprawa 
systemów i urządzeń przeciwpożarowych, montaż i naprawa 
systemów i urządzeń kontroli dostępu, montaż i naprawa sys-
temów i urządzeń monitoringu, montaż i naprawa systemów 
i urządzeń ochrony mienia, 41 Szkolenia z zakresu montażu 
systemów i urządzeń elektrycznych, szkolenia z zakresu mon-
tażu systemów i urządzeń elektronicznych, szkolenia z zakresu 
montażu systemów i urządzeń informatycznych, szkolenia 
z zakresu montażu systemów i urządzeń telekomunikacyj-
nych, szkolenia z zakresu montażu systemów i urządzeń te-
leinformatycznych, szkolenia z zakresu montażu systemów 
i urządzeń ochrony mienia i osób, szkolenia - montaż syste-
mów i urządzeń automatyki i automatyki domowej, szkolenia 
z zakresu montażu systemów i urządzeń audio i wideo, szko-
lenia - montaż systemów i urządzeń telewizji przemysłowej, 
szkolenia z zakresu montażu systemów i urządzeń rejestrują-
cych, szkolenia z zakresu montażu systemów i urządzeń sy-
gnalizacyjnych, szkolenia z zakresu montażu systemów i urzą-
dzeń alarmowych, szkolenia - montaż systemów i urządzeń 
przeciwpożarowych, szkolenia z zakresu montażu systemów 
i urządzeń kontroli dostępu, szkolenia - montaż systemów 
i urządzeń do monitoringu.

(210) 542296 (220) 2022 04 22
(731) GAS SAMPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRICKS CLOUD SMART MATCH

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12, 01.13.15, 24.17.01
(510), (511) 9 Urządzenia, przyrządy, instrumenty i czujni-
ki pomiarowe i diagnostyczne, Czujniki i analizatory gazów, 
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie przemy-
słowe, 42 Usługi pomiarowe, Badania i analizy techniczne, 
Projektowanie i opracowywanie urządzeń diagnostycznych 
i pomiarowych, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysło-
wych, Badania diagnostyczne gazów, Usługi testowania dia-
gnostycznego wspomagane komputerowo, Nadzorowanie 
i monitoring parametrów próbek gazowych, Nadzorowanie 
i monitoring parametrów próbek gazowych na odległość 
za pomocą układów i czujników korzystających z Przemysło-
wego Internetu Rzeczy (IioT), Projektowanie oprogramowania 
komputerowego i przemysłowego, Projektowanie oprogra-
mowania komputerowego i przemysłowego do nadzorowa-
nia i monitoringu parametrów próbek gazowych, Projektowa-
nie, dostarczanie i uruchamianie przemysłowych systemów 
analitycznych, Projektowanie i budowa inteligentnych ukła-
dów przygotowania próbek gazowych.

(210) 542306 (220) 2022 04 23
(731) SCALE EFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.04, 26.02.01
(510), (511) 35 Zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Badania rynkowe, Reklama, 42 Opracowywa-
nie platform komputerowych, Projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Platforma jako usługa.

(210) 542361 (220) 2022 04 25
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUNGLE

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Kok-
tajle, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Wódka, Aperitify, 
Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wymieszane napoje 
alkoholowe.

(210) 542383 (220) 2022 04 25
(731) GÓRSKI KAROL, Grębocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kiosk express EKSPRESOWY SKLEP BUDOWLANY

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 19 Niemetalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne.

(210) 542388 (220) 2022 04 25
(731) ZBOŻNY MICHAŁ, Nowe
(540) (znak słowny)
(540) GOER
(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 
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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) 542391 (220) 2022 04 26
(731) NEXAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NEXAY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
Mydła kosmetyczne, 5 Mineralne suplementy diety, Białkowe 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Maści do ce-
lów farmaceutycznych, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Kremy far-
maceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Wywary do celów 
farmaceutycznych, Płyny do celów farmaceutycznych, Syro-
py do użytku farmaceutycznego, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Dietetyczne napoje przystosowane do ce-
lów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Diete-
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tyczne napary do celów medycznych, Preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Napary lecznicze, 30 Herbata, Nielecznicze 
napoje na bazie herbaty, Mieszanki herbat, Napary, inne niż 
do celów leczniczych, Napary ziołowe.

(210) 542393 (220) 2022 04 26
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLENA ORANŻADA STRZELAJĄCA MUSSSUJĄCA

(531) 08.01.18, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Lody jadalne, Lody mleczne [lody], Lody 
na patyku, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Sorbety, Lody wodne [sorbety].

(210) 542396 (220) 2022 04 26
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLENA ORANŻADA MILK oryginalny smak

(531) 08.01.18, 19.08.07, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Lody mleczne, Lody jadalne, Lody na patyku.

(210) 542398 (220) 2022 04 26
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) HELLENA ORANŻADA ZERO CUKRU Oryginalny Smak

(531) 08.01.18, 26.04.04, 26.11.06, 27.05.01, 19.08.07, 29.01.15
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Lody jadalne, Lody na patyku, Lody wodne 
[sorbety].

(210) 542404 (220) 2022 04 26
(731) MENTALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MENTALI
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo 
psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie 
psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo 
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne dla perso-
nelu, Porady psychologiczne, Analiza zachowania do ce-
lów medycznych, Badania psychologiczne, Badanie oso-
bowości do celów psychologicznych, Badanie osobowo-
ści [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Doradztwo 
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości 
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo związa-
ne z psychologią integralną, Konsultacje psychiatryczne, 
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Prze-
prowadzanie testów psychologicznych do celów me-
dycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, 
Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów 
medycznych, Przygotowywanie profili psychologicznych, 
Psychoterapia, Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), 
Terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-beha-
vioral therapy - CBT), Terapia psychologiczna dla małych 
dzieci, Terapia sztuką, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji psychicznej, Usługi diagnozy psycholo-
gicznej, Usługi doradcze dotyczące zachowania ludz-
kiego, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie 
sportu, Usługi psychologów, Usługi psychoterapeuty, 
Usługi psychoterapeutyczne, Usługi w zakresie ocen i ba-
dań psychologicznych, Usługi w zakresie oceny osobowo-
ści [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Usługi w za-
kresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie psycholo-
gii pracy, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywi-
dualnych i grup, Zapewnianie leczenia psychologicznego.

(210) 542416 (220) 2022 04 26
(731) JBS S.A., Sao Paulo, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Kind Leather EVO

(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 18 Wyprawione skóry, Skóra surowa lub półprze-
tworzona.

(210) 542419 (220) 2022 04 26
(731) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 05.03.13
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, 
Preparaty toaletowe, Kosmetyki osobiste i gospodarcze, Ko-
smetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielę-
gnacji dłoni i stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, preparaty do pielęgnacji włosów, maski 
kosmetyczne, środki toaletowe.

(210) 542461 (220) 2022 04 26
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIUMKI

(531) 27.05.01, 25.01.99
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Preparaty farmaceutyczne, 30 Wyro-
by cukiernicze, guma do żucia i guma balonowa, wszystkie 
nieposiadające właściwości leczniczych.

(210) 542467 (220) 2022 04 27
(731) Action Service & Distributie B.V., Zwaagdijk-Oost, NL
(540) (znak słowny)
(540) SUBLIEM
(510), (511) 3 Preparaty do prania, Proszki do prania, Środki 
do zmiękczania tkanin, Preparaty do wybielania, Preparaty 
nabłyszczające, Preparaty do polerowania, Środki do pole-
rowania mebli i podłóg, Preparaty do czyszczenia szkła, Pre-
paraty do usuwania plam, Płyny do prania, Środki do usu-
wania zapachów, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, Rozpuszczalniki alkoholowe będące 
środkami czyszczącymi, Żrące środki czyszczące, Drewno 
zapachowe, Zapachy, Preparaty wygładzające [krochmal], 
Środki do usuwania farb, Benzyna do usuwania plam, My-
dła, Sole wybielające.

(210) 542482 (220) 2022 04 27
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK ENERGY KING OF THE NIGHT JAK NOC TO 

BLACK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.04.05, 26.04.18, 
01.01.02, 01.01.10

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne 
i gazowane, Preparaty do produkcji napojów, Soki owocowe, 
Soki warzywne, Ekstrakty owocowe, Nektary, Syropy owoco-
we do produkcji napojów, Napoje izotoniczne, Napoje ener-
getyzujące, Lemoniada, Syropy do napojów, Pastylki i proszki 
do napojów, Aperitify bezalkoholowe, Piwo.

(210) 542492 (220) 2022 04 27
(731) MAKŁOWICZ AGNIESZKA, MAKŁOWICZ ROBERT 

MAKŁOWICZ SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Makłowicz i Synowie
(510), (511) 29 Mięso świeże, Mięso mrożone, Suszone mię-
so, Mięso konserwowane, Ekstrakty mięsne, Pasztet mięsny, 
Mięso i wędliny, Steki z mięsa, Seitan [substytut mięsa], Prze-
tworzone produkty mięsne, Quenelle [pulpety mięsne], 
Mieszanki do zup, Mięso gotowane w sosie sojowym [mię-
so tsukudani], Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe dania z mięsa, Przekąski na bazie mięsa, 
Mieszanka Bombaj (indyjska przekąska), Pasty spożywcze 
wytworzone z mięsa, Substytuty mięsa na bazie warzyw, 
Galbi [danie z grillowanego mięsa], Produkty mięsne w for-
mie burgerów, Mieszanka olejów [do celów spożywczych], 
Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Zapie-
kanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), Chili con car-
ne (chili z mięsem), Mrożone posiłki składające się głównie 
z mięsa, Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], 
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z mięsa, Danie gotowe, w skład którego wchodzi 
przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso 
z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek 
[dak-galbi], Pasty warzywne, Pasty rybne, Pasty do zup, 
Pasta z owoców, Guacamole [pasta z awokado], Hummus 
[pasta z ciecierzycy], Warzywne pasty do smarowania, Pa-
sty z owoców morza, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], 
Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Tapenady 
(pasty z oliwek, kaparów i oliwy), Opiekane kotleciki z pasty 
rybnej w kształcie rurek [chikuwa], Gotowane na parze lub 
opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], Danie goto-
we, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym 
sosie [cheonggukjang-jjigae], Dipy serowe, Ser w postaci 
dipów, Dipy na bazie produktów mlecznych, Dip fasolowy, 
Galareta, Galaretki, Galaretki z warzyw, Galaretki mięsne, 
Galaretki rybne, Galaretki owocowe, Galaretki z owoców 
morza, Przetwory owocowe [dżemy], Dżemy, Koncentraty 
rosołowe, Koncentraty zup, Koncentraty pomidorowe [pu-
rée], Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do goto-
wania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do go-
towania, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przeciery 
owocowe, Buliony, Wywar, bulion, Gotowe dania składające 
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się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek 
i bulionu (oden), Buliony [gotowe], Zupy, Zupa miso, Eks-
trakty do zup, Składniki do sporządzania zup, Oliwa z oli-
wek, Mieszanki warzywne, Mieszanki serowe, Olej sojowy, 
Olej kokosowy, Olej kukurydziany, Oleje Jadalne, Jadalny 
olej rzepakowy, Oleje smakowe, Oleje i tłuszcze, Olej z na-
sion chia do żywności, Suszone grzyby shiitake, Suszone 
grzyby jadalne, Grzyby gotowe do spożycia, Gulasze, Wo-
łowina, Szarpana wołowina, Wołowina w plastrach, Barani-
na w plastrach, Jagnięcina, przetworzona, Pulpety, Pulpety 
[żywność], 30 Pesto [sos], Mięsne sosy, Sosy rybne, Sosy 
ziołowe, Sosy grzybowe, Przeciery warzywne [sosy], Pasty 
warzywne [sosy], Sos sambal (sos z czerwonej mielonej 
papryki), Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Mieszanki 
do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania sosów, 
Pikantne sosy używane jako przyprawy, Dodatki smako-
we w postaci zagęszczonych sosów, Pasta wasabi, Pasta 
curry, Ostra pasta chili, Pasta imbirowa [przyprawa], Pasta 
z soi [przyprawy], Pasta z fasoli miso, Pasta z papryki chili 
będąca przyprawą, Ramen (japońskie danie na bazie ma-
karonu), Dania na bazie ryżu, Tacos [danie meksykańskie], 
Esencje do gotowania, Esencje do użytku w przygotowaniu 
żywności [inne niż olejki eteryczne], Przyprawy, Mieszanki 
przypraw, Ekstrakty przypraw, Harissa [przyprawa], Curry 
sproszkowana [przyprawa], Dodatki smakowe i przyprawy, 
Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Mie-
szanka przypraw do sosu mięsnego [sloppy joe], Mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone posiłki 
składające się głównie z ryżu, Mrożone produkty z ciasta 
nadziewane mięsem, Mrożone produkty z ciasta nadziewa-
ne warzywami, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i wa-
rzywami, Mrożone ciasto na ciastka, Kanapki, Nadziewane 
kanapki, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), Sandwi-
cze, Makarony, Sosy do makaronów, Makaronowe konser-
wy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Pad thai [makaron 
smażony po tajsku], Przekąski składające się głównie z ma-
karonu, Przyprawy do makaronu na bazie warzyw, Chow 
mein [dania na bazie makaronu], Suche i płynne potrawy 
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
Pasty curry, Przyprawa curry, Sosy curry, Ketchup, Przypra-
wy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, 
Majonez, Majonez wegański, Pasty do smarowania na bazie 
majonezu, Japoński chrzan bardzo pikantny w proszku (wa-
sabi w proszku), Kawa, Herbata, Ryż prażony, Smażony ryż, 
Makaron ryżowy, Mieszanki ryżu, Sosy, 32 Napoje warzyw-
ne, Soki warzywne, Napoje owocowe, Warzywne napoje 
typu smoothie.

(210) 542529 (220) 2022 04 28
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, 
Napoje energetyzujące, Napoje owocowe, Wody mineralne, 
Wody gazowane.

(210) 542570 (220) 2022 04 29
(731) IMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.13, 26.01.03
(510), (511) 9 Odblaskowe kamizelki ochronne, kółka od-
blaskowe na odzież, paski odblaskowe do noszenia, odzież 
odblaskowa do zapobiegania wypadkom, ubrania odbla-
skowe do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe 
do noszenia, do zapobiegania wypadkom, tarcze odbla-
skowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, kombinezony haptyczne, inne niż do ce-
lów medycznych, kaski ochronne do uprawiania sportu, 
kaski do jazdy na deskorolce, kaski ochronne dla dzieci, 
kaski do jazdy konnej, kaski ochronne dla motocyklistów, 
kaski ochronne dla rowerzystów, kaski snowboardowe, 
kaski narciarskie, kaski zabezpieczające, odzież ochronna 
o dużej widoczności, odzież ochronna chroniąca przed 
wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna 
zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, odzież 
ochronna termiczna chroniąca przed wypadkami lub ura-
zami, kamizelki haptyczne dla osób niewidomych i słabo-
widzących, systemy elektroniczne wsparcia osób niepeł-
nosprawnych, systemy nawigacji dla osób niewidomych, 
ociemniałych i niedowidzących, elektroniczni asystenci 
osób niewidomych,  ociemniałych i niedowidzących, 
elektroniczne systemy komunikacyjne dedykowane oso-
bom wymagającym wsparcia, 25 Odzież, nakrycia głowy, 
odzież z elementami odblaskowymi, nakrycia głowy z ele-
mentami odblaskowymi, kamizelki z elementami odbla-
skowymi, akcesoria na szyję z elementami odblaskowymi, 
czapki z elementami odblaskowymi, kurtki z elementami 
odblaskowymi, spodnie z elementami odblaskowymi, 
skarpetki i getry z elementami odblaskowymi, materiały 
odblaskowe do odzieży i nakryć głowy, odzież świecąca 
dla dorosłych, odzież świecąca dla dzieci, odzież świecąca 
dla sportowców, kurtki świecące, świecące nakrycia gło-
wy, świecące czapki, opaski, materiały (elementy) świecą-
ce do odzieży i nakryć głowy, kurtki odblaskowe, odzież 
ochronna zakładana na ubrania.

(210) 542662 (220) 2022 05 02
(731) NEWPEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) RatKat
(510), (511) 5 Pestycydy.

(210) 542681 (220) 2022 05 04
(731) MEVERYWHERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEVSPACE
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Dyski magnetyczne, Interfejsy komputero-
we, Magnetyczne nośniki danych, Mikroprocesory, Pamięci 
komputerowe, Procesory centralne, Sprzęt komputerowy, 
Urządzenia do przetwarzania danych, Napędy dysków 
do komputera, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Optymalizacja stron in-
ternetowych, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Usługi marketingowe, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, 38 Usługi trasowania i podłączania do sieci 
telekomunikacyjnej, Zapewnianie dostępu do baz danych, 
Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompute-
rową, Poczta elektroniczna, Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja wideo na żądanie, Wynajmowanie czasu dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, 42 Aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, Badania technolo-
giczne, Badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, 
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Hosting serwerów, Hosting stron 
internetowych, Usługi w zakresie hostingu stron interne-
towych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron interne-
towych dla osób trzecich, Hosting stron komputerowych 
(internetowych) na rzecz osób trzecich, Hosting stron in-
ternetowych w Internecie, Hosting stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla 
globalnej sieci komputerowej, Hosting spersonalizowa-
nych stron internetowych, Hosting przestrzeni pamięcio-
wej na potrzeby stron internetowych, Hosting mobilnych 
stron internetowych, Instalacja oprogramowania kom-
puterowego, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania awarii, Opracowywanie platform kom-
puterowych, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza loka-
lizacją użytkownika, Usługi graficzne, Wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, Chmura obliczeniowa, Doradz-
two dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Dostarcza-
nie informacji o technologii komputerowej i programo-
waniu za pośrednictwem strony internetowej, Konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja 
fizyczna, Monitoring systemów komputerowych przy uży-
ciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów kompu-
terowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu 
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Progra-
mowanie komputerów, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Projektowanie i rozwój oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie ochrony antywiruso-
wej komputerów, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego.

(210) 542772 (220) 2022 05 05
(731) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co. KG, Kolonia, PL
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DIAMANT Cukier biały Z NATURY W ZGODZIE ZE 
ŚRODOWISKIEM

(531) 29.01.14, 05.09.03, 05.09.21, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.03.04, 26.03.07, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.10, 26.01.11, 26.01.19, 26.01.20, 26.04.04, 
26.04.08, 26.04.09, 26.04.10, 26.04.11, 26.04.14, 
26.04.15, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 30 Cukier.

(210) 542786 (220) 2022 05 06
(731) OLSZEWSKA MARTA SPIŻARNIA PANA JAJKO, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Jajko

(531) 02.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 Jaja.

(210) 542853 (220) 2022 05 10
(731) BĄCZYK MARCIN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Marcin Bączyk Chociaż jesteś małym smykiem 

możesz zostać ratownikiem
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Na-
uczanie w zakresie zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzi-
nie zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie szkoleń 
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia.

(210) 542869 (220) 2022 05 10
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

ELBITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław

(540) (znak słowny)
(540) BELVERAGE
(510), (511) 41 Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o im-
prezach rozrywkowych, Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów 
sportowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Usługi edycji wideo na potrzeby im-
prez, Usługi rozrywkowe, Usługi związane z dyskotekami.
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(210) 542888 (220) 2022 05 11
(731) SKORUPSKA ELIZA HODOWLA PSÓW RASOWYCH, 

Glinik
(540) (znak słowny)
(540) Between Love
(510), (511) 44 Hodowla psów.

(210) 542893 (220) 2022 05 10
(731) E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dęba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S & C PRODUKTY DLA CIEBIE

(531) 05.03.20, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Boraks, Płyn Lugola, Węglan litu.

(210) 542895 (220) 2022 05 11
(731) GNIADEK PAWEŁ SZLIF-PAUL, Siedliska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZLIF-PAUL USŁUGI PARKIECIARSKIE

(531) 07.15.05, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 19 Parkiety.

(210) 542902 (220) 2022 05 11
(731) JEZIORKOWSKA KATARZYNA KONSTANCJA, 

Głębiczyn
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.03, 26.11.06, 29.01.15
(510), (511) 9 Komputery, Magnetyczne i optyczne nośni-
ki zapisu, nośniki do zapisu i odtwarzania dźwięków, obra-
zów, sygnałów i danych, Nośniki informacji w szczególności 

optyczne, teleinformatyczne lub magnetyczne, Oprogramo-
wanie komputerowe, Pakiety programowe, Sprzęt audiowi-
zualne, Karty z mikroprocesorem, Urządzenia do zapisu i/lub 
odczytu na karcie pamięciowej lub mikroprocesorowej lub 
magnetycznej lub chipowej, płyty kompaktowe, dyski CD 
i DVD, karty SD i pendrive, 35 Reklama i informacja gospo-
darcza za pośrednictwem Internetu, Organizowanie wystaw 
w celach reklamowych i handlowych, Reklamy zewnętrzne, 
Dystrybucja materiałów reklamowych i handlowych, publi-
kowanie bezpłatnych tekstów reklamowych, Publikowanie 
książek, czasopism, periodyków, gazet, publikowanie innych 
tekstów jak reklamowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
rozrywkowe, działalność kulturalna i sportowa, Edycja i publi-
kowanie książek, czasopism, periodyków, gazet, Publikowa-
nie innych tekstów jak reklamowe, Publikacje elektroniczne 
on-line periodyków, książek, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, forum, kolokwiów, seminariów lub specjalistycz-
nych salonów i wystaw lub wystaw w dziedzinie kultury, 
edukacji lub rozrywki, Organizowanie wystaw w celach arty-
stycznych, kulturalnych lub edukacyjnych.

(210) 542905 (220) 2022 05 11
(731) MPPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polska marka

(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Arty-
kuły jadalne do żucia dla psów, Artykuły spożywcze dla szcze-
niąt, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia 
kotów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia 
psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do kar-
mienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające wołowi-
nę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wo-
łowinę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające 
mięso z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze 
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły 
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, Arty-
kuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmie-
nia zwierząt, Ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], 
Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Ciastka dla kotów, Ciast-
ka dla szczeniaków, Ciastka dla zwierząt, Ciastka owsiane 
do spożycia przez zwierzęta, Ciastka słodowe dla zwierząt, 
Ciastka zbożowe dla zwierząt, Herbatniki owsiane do spoży-
cia przez zwierzęta, Herbatniki słodowe dla zwierząt, Herbat-
niki zbożowe dla zwierząt, Jadalne kości i kostki do żucia dla 
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zwierząt domowych, Jadalne produkty do żucia dla zwierząt 
domowych, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Ja-
dalne smakołyki dla zwierząt, Karma dla kotów, Karma dla 
psów, Karma dla psów biorących udział w gonitwach, Karma 
dla zwierząt domowych, Karmy dla kotów, Karmy o smaku 
sera dla psów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Kości 
dla psów, Kości do żucia dla psów, Kości i pałeczki jadalne 
dla zwierząt domowych, Pokarm dla kotów na bazie ryb lub 
składający się z ryb, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarm 
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Pokarm dla 
zwierząt udomowionych, Preparaty spożywcze dla kotów, 
Preparaty spożywcze dla psów, Przysmaki dla kotów [jadal-
ne], Przysmaki dla psów [jadalne], Puszkowane pożywienie 
dla psów, Słodkie herbatniki do spożycia przez zwierzęta, 
Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków 
wołowych, Solone ciastka dla zwierząt, Suchary dla psów.

(210) 542999 (220) 2022 05 12
(731) INSUD PHARMA, S.L.U., Madryt, ES
(540) (znak słowny)
(540) XIROBUD
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i hi-
gieniczne, Witaminy, Suplementy odżywcze, Mineralne su-
plementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze.

(210) 543006 (220) 2022 05 13
(731) GÓRNIK MARTA, GÓRNIK MARCIN REDVET  

SPÓŁKA CYWILNA, Bogatynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vetima

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 42 Prace badawczo-rozwojowe i badania na-
ukowe w dziedzinie medycyny weterynaryjnej, Diagnosty-
ka weterynaryjna, Badania laboratoryjne, badania i analizy: 
analityki ogólnej, chemiczne, biologiczne, biochemiczne, 
bakteriologiczne, fizykochemiczne, toksykologiczne, myko-
logiczne, cytogenetyczne, serologiczne, hematologiczne 
i immunochemiczne, równowagi kwasowo-zasadowej, wad 
metabolicznych, Mikrobiologiczne badania żywności, wody 
i środków żywienia zwierząt, Badania farmaceutyczne, bada-
nia produktów leczniczych i weterynaryjnych, Hodowle ko-
mórkowe, 44 Usługi weterynaryjne, chirurgia weterynaryjna, 
badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub le-
czenia, usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych 
w zakresie ochrony zdrowia i życia zwierząt, usługi w zakresie 
prowadzenia punktów pobierania materiału biologicznego 
do badań laboratoryjnych, usługi wykonywania badań labo-
ratoryjnych.

(210) 543008 (220) 2022 05 13
(731) SOLARIUS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 9 Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowol-
taiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, Moduły fotowoltaiczne, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, Jednostki energii elektrycznej, Urządze-
nia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania sło-
necznego na energię elektryczną, 36 Dzierżawa ziemi, Kon-
sultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, 
Pozyskiwanie kapitału, Zarządzanie kapitałem, Pozyskiwanie 
kapitału finansowego, Doradztwo w zakresie inwestycji ka-
pitałowych, Administrowanie usługami w zakresie inwestycji 
kapitałowych, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie nierucho-
mościami, Wszystkie powyższe usługi dotyczą rynku odna-
wialnych źródeł energii, 42 Sporządzanie projektów i opra-
cowywanie systemów fotowoltaicznych, Usługi doradztwa 
technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii 
energetycznej, Usługi analizy i badań w dziedzinie turbin 
i silników wiatrowych, usługi inżynierskie, Usługi architek-
toniczne, badania geologiczne i techniczne dotyczące po-
sadowienia i eksploatacji urządzeń elektrowni wiatrowych, 
Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego do-
radztwo w zakresie planowania zużycia energii, Doradztwo 
budowlane dotyczące budowy elektrowni wiatrowych, in-
żynieria techniczna dotycząca elektrowni wiatrowych, Opra-
cowywanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, 
Projektowanie budynków i urządzeń elektrowni wiatrowych, 
Montaż i dystrybucja elektrowni wiatrowych.

(210) 543021 (220) 2022 05 14
(731) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EUROELEKTRA
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, Organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Sprawdziany edukacyjne, Usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie].

(210) 543028 (220) 2022 05 16
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) PATENTOWINKI
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, Usługi biblioteczne, Pi-
sanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Wyższe uczelnie [edukacja], Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 543029 (220) 2022 05 16
(731) WILCZYŃSKI ARTUR, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) ArtWil
(510), (511) 16 Pędzle malarskie dla artystów, Pędzle.

(210) 543046 (220) 2022 05 16
(731) JASTRZĘBSKI TOMASZ, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) cremova

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 30 Czekolada, Czekolada bezmleczna, Czeko-
lada pitna, Czekolada w proszku, Czekolada z alkoholem, 
Czekolada z bąbelkami, Gorąca czekolada, Nadziewana 
czekolada, Wegańska czekolada pitna, Batoniki nugatowe 
w polewie czekoladowej, Batony czekoladowe, Cukierki 
czekoladowe, Czekoladowe fondue, Czekoladowe napoje 
spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, 
Desery czekoladowe, Kremy czekoladowe, Kremy czekolado-
we do smarowania, Krówki czekoladowe, Migdały w polewie 
czekoladowej, Musy czekoladowe, Nadzienia czekoladowe 
do wyrobów piekarniczych, Napoje czekoladowe, Pasty cze-
koladowe, Pasty czekoladowe [do smarowania], Słodycze 
czekoladowe, Trufle czekoladowe, Wafelki w polewie czeko-
ladowej, Wafle czekoladowe, Wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku 
praliny.

(210) 543050 (220) 2022 05 16
(731) ERDE JANUSZ DEMBIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SHOPPO
(510), (511) 11 Elektryczne ekspresy do kawy, Ekspresy 
do palenia ziaren kawy, Urządzenia do palenia kawy, Elek-
tryczne filtry do kawy, Elektryczne zaparzacze do kawy, Kap-
sułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów do kawy, 
Kapsułki na herbatę do wielokrotnego napełniania, Elek-
tryczne perkolatory do kawy, Urządzenia do parzenia herba-
ty, Filtry do herbaty [urządzenia], Elektryczne podgrzewacze 
do herbaty, Czajniki do herbaty [elektryczne], Filtry do wody, 
Urządzenia elektryczne do przygotowywania czekolady, 
30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Napoje 
na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów kawy, Substytu-
ty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Preparaty do sporządza-
nia napojów [na bazie kawy], Substytuty herbaty, Herbata 
nienaturalna, Herbata mrożona, Herbaty ziołowe [napary], 
Napoje sporządzone z herbaty, Nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatka-
mi smakowymi, Kapsułki z kawą, Kapsułki z herbatą, Cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wypieki, wyroby cukier-
nicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzone, skrobia i wy-
roby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Mąka 
produkty mączne i zbożowe, Ryż, Tapioka, Syropy i melasa, 
Makarony, Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, Chipsy [produk-
ty zbożowe], Sosy, Sushi, Muesli, Musztarda, Majonez, Bułka 
tarta, Pizza, Gotowe potrawy na bazie ryżu lub makaronu, 
Grzanki, 35 Usługi sprzedaży towarów: ekspresy oraz aparaty 
do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/pady/kapsułki 
kawowe, szklanki, filiżanki, kubki, kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
substytutów kawy, substytuty kawy na bazie zbóż lub cyko-
rii, preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, Usłu-
gi sprzedaży towarów: młynki do kawy, środki czyszczące 
do odkamieniania oraz zapobiegające powstawaniu osadu 
do urządzeń gospodarstwa domowego, środki do czyszcze-
nia ekspresów kawowych, naczynia jednorazowe, sztućce 
jednorazowe, kubki jednorazowe, wieczka do kubków jed-

norazowych, rurki jednorazowe, serwetki, Usługi sprzedaży 
towarów: akcesoria baristyczne, tampery, podkładki ochron-
ne do tamperów, odbijacze do krążków kawowych, pędzle 
do czyszczenia grup kawowych, termometry nie do celów 
medycznych, dozowniki do serwetek, dozowniki do cukru, 
Usługi sprzedaży towarów: fartuchy, t-shirty, koszulki polo, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, dzbanki do spieniania mle-
ka, urządzenia elektryczne do przygotowywania czekolady, 
zastawa stołowa, kuchenne przybory i pojemniki, artykuły 
kuchenne i gospodarstwa domowego wykonane ze szkła, 
porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu, ceramiki, fajan-
su, z tworzyw sztucznych, z papieru, z drewna oraz ze stali 
nierdzewnej i emaliowanej, Usługi sprzedaży towarów: sub-
stytuty herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, 
herbaty ziołowe (napary), napoje sporządzone z herbaty, 
nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie her-
baty z owocowymi dodatkami smakowymi, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
syropy i melasa, Usługi sprzedaży towarów: lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i dese-
ry, ziarna przetworzone, skrobia, preparaty do pieczenia 
i drożdże, mąka, produkty mączne i zbożowe, ryż, tapioka, 
makarony, płatki zbożowe, Usługi sprzedaży towarów: kasze 
spożywcze, chipsy, sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez, 
bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu lub maka-
ronu, grzanki, konfitury, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, torby na zakupy, Zarządzanie sklepami: detalicz-
nymi, hurtowymi oraz internetowymi, Doradztwo gospo-
darcze związane z franchisingiem, Zarządzanie biznesowe 
przedsiębiorstwami franczyzowymi.

(210) 543054 (220) 2022 05 16
(731) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WYBOROWA PARTY
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 543057 (220) 2022 05 16
(731) HUCAŁ DOMINIK NOISSUE, Bolesławiec
(540) (znak słowny)
(540) noissue
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Odzież, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy.

(210) 543059 (220) 2022 05 16
(731) DROPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolechowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dropel

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych.

(210) 543062 (220) 2022 05 16
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) AUROBLOCK FAST
(510), (511) 5 Leki stosowane w objawowym leczeniu ostrej 
i przewlekłej biegunki, hamujące nasilony ruch jelit, zwięk-
szające wchłanianie wody.

(210) 543064 (220) 2022 05 16
(731) BILSKI ARTUR AGB, Garzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bfHorse

(531) 03.03.01, 03.03.15, 27.05.01
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, środki i artykuły spo-
żywcze dla zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt 
nie do celów medycznych, pasza dla zwierząt, artykuły jadal-
ne do żucia dla zwierząt oraz napoje dla zwierząt, 35 usługi 
prowadzenia sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtow-
niach, sklepach internetowych, sprzedaży wysyłkowej oraz 
sprzedaży bezpośredniej następujących towarów: karmy dla 
zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, do-
datków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycz-
nych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla 
zwierząt oraz napojów dla zwierząt.

(210) 543065 (220) 2022 05 16
(731) PELA COINS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 

Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARPATHIAN MINT

(531) 27.05.01, 03.13.23, 24.01.05, 26.01.16, 26.04.05, 29.01.15
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
Monety z metali szlachetnych, Monety niesłużące do płace-
nia, Monety do kolekcjonowania, Monety pamiątkowe, Mo-
nety, Metalowe żetony używane w komunikacji publicznej, 
Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane 
ze srebra emaliowanego, Dzieła sztuki wykonane ze złota 
emaliowanego, Dzieła sztuki metalowe [metale szlachet-
ne], Dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, Dzieła 
sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, Artykuły ozdobne 
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Posągi i figur-
ki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami.

(210) 543066 (220) 2022 05 16
(731) OCIŃSKI MARCIN ROZENTUZJAZMOWANI, Justynów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) rozentuzjazmowany

(531) 26.04.01, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, 
Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Fo-
tografia, Usługi fotografów, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Montaż 
filmów fotograficznych, Publikowanie fotografii.

(210) 543067 (220) 2022 05 16
(731) OCIŃSKI MARCIN ROZENTUZJAZMOWANI, Justynów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rozentuzjazmowani

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 41 Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, 
Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Fo-
tografia, Usługi fotografów, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Montaż 
filmów fotograficznych, Publikowanie fotografii.

(210) 543083 (220) 2022 05 16
(731) VON PRAIS DARIUS WEDROP, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wirtualne Zakupy LIVE SHOP
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(531) 27.05.01, 29.01.05, 10.03.11, 24.15.01
(510), (511) 35 Prezentowanie produktu w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej.

(210) 543100 (220) 2022 05 17
(731) CLARK GROUP INTERNATIONAL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Smardzów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chelsea Clark

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dziewczę-
ca, Odzież ciążowa, Legginsy, Szorty, Spodnie ciążowe, 
Bluzki, Swetry, Bielizna ciążowa, Bielizna nocna, Odzież 
niemowlęca, Wyprawki dla noworodków, Odzież dzie-
cięca, Pasy ciążowe [odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], 
Wyprawki dziecięce [odzież], Pajacyki dla dzieci [odzież], 
Odzież dla małych dzieci, Odzież wierzchnia dla dzieci, 
Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla nie-
mowląt, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Jednoczęściowa odzież dla niemow-
ląt i małych dzieci, Odzież rekreacyjna, Odzież sportowa, 
Bluzy i polary ciążowe oraz do karmienia, Bluzy polarowe, 
Spódnice ciążowe, Spódnice, Tuniki i sukienki ciążowe 
oraz do karmienia, Tuniki, Sukienki ciążowe, Sukienki cią-
żowe do ślubu, Suknie ślubne, Sukienki ślubne z funkcją 
karmienia, Koszule do szpitala, Koszule, Koszule ciążowe, 
Koszule do porodu, Odzież dla matek karmiących, Biusto-
nosze dla karmiących matek, Koszule do karmienia, Ciążo-
wa bielizna nocna, Piżamy do karmienia, Piżamy, Piżamy 
damskie, Kurtki ciążowe, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki dla 
dorosłego z ocieplaczem dla dziecka, Polary dla dorosłego 
z ocieplaczem dla dziecka, Polary, Bielizna.

(210) 543111 (220) 2022 05 16
(731) ŻEROMIŃSKA EWELINA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) EVE ENERGY
(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) 543112 (220) 2022 05 17
(731) ŚWISŁOCKI JANUSZ JANTOM - DRUK 

WIELKOFORMATOWY, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COVIPLEX

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.07
(510), (511) 10 Ochronne maski do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski 
ochronne na twarz do użytku medycznego, Ochronne ma-
ski do oddychania do użytku medycznego, Osłony ochronne 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne do użytku 
przez pracowników medycznych, Maski ochronne na usta 
do użytku medycznego, Ochronne maski do oddychania 
wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, 
Osłony na twarz do użytku medycznego, Osłony na oczy 
do użytku medycznego, Przezroczyste osłony na twarz 
do użytku przez personel medyczny, Przyłbice ochronne 
do celów medycznych, 20 Osłony ochronne z tworzywa 
sztucznego do mocowania i stawiania na meblach, w tym 
na ladach i biurkach.

(210) 543113 (220) 2022 05 17
(731) TOMASZEWSKA MONIKA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUZZLARY

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.10, 26.01.01
(510), (511) 16 Papier i karton, Materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, Torebki oraz arty-
kuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych.

(210) 543125 (220) 2022 05 17
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W PIĄTNICY, Piątnica
(540) (znak słowny)
(540) Z Piątnicy, no bo skąd
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze 
jadalne, Produkty serowarskie, Bezmleczne substytuty mle-
ka, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Jogurty, Kefir [napój 
mleczny], Koktajle mleczne, Margaryna, Masło, Mleko, Mle-
ko w proszku, Napoje mleczne, Roślinne substytuty mleka, 
Śmietana, Zsiadłe mleko.

(210) 543129 (220) 2022 05 18
(731) CYGAN GRZEGORZ KOSMED, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MICRO NX
(510), (511) 8 Frezarki elektryczne do paznokci, Przybory 
do manicure i pedicure, Elektryczne polerki do paznokci, 
Elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Elektryczne 
urządzenia do polerowania paznokci, Elektryczne urządze-
nia polerujące do paznokci, Elektroniczne pilniki do stóp, 
Zestawy do pedicure, Zestawy do manicure, Zestawy 
do manicure, elektryczne, Przybory do pedikiuru, Przybory 
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do manikiuru, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pilniki do stóp, 
Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Polerki 
do paznokci do manicure, Elektryczne zestawy do pedicure, 
Pilniki do paznokci, 10 Instrumenty do użytku w protetyce 
stomatologicznej, Aparatura dentystyczna, elektryczna, 
Przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, Prostni-
ce dentystyczne, Urządzenia dentystyczne do frezowania, 
Urządzenia do dopasowywania protez dentystycznych.

(210) 543136 (220) 2022 05 18
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAW SIĘ pysznie

(531) 01.15.15, 25.07.08, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.11, 29.01.13

(510), (511) 29 Galaretki, Galaretki owocowe, Chipsy owoco-
we, Chipsy ziemniaczane, Chipsy warzywne, Chipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, Przekąski na bazie owoców, Liofilizowane 
warzywa, Warzywa suszone, Owoce suszone, Batoniki na ba-
zie owoców i orzechów, Batony spożywcze na bazie orze-
chów, Desery owocowe, Mieszanki owoców i orzechów, Mie-
szanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców 
i przetworzonych orzechów, Mieszanki owoców suszonych, 
Orzechy jadalne, Przekąski na bazie orzechów, 30 Słodycze, 
Wyroby cukiernicze i piekarnicze, Żelki, Cukierki do żucia, 
Cukierki do żucia na bazie żelatyny, Krem marshmallow, Lan-
drynki, Lizaki, Lukrecja [cukiernictwo], Pianki cukrowe [wyro-
by cukiernicze], Piankowe słodycze na bazie cukru, Słodycze 
do żucia z płynnym nadzieniem owocowym (nielecznicze), 
Słodycze owocowe, Słodycze piankowe, Wyroby czekolado-
we, Galanteria czekoladowa, Galanteria czekoladopodobna, 
Wafle, Płatki śniadaniowe, Przekąski słone na bazie wyrobów 
zbożowych, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe, Paluszki, 
Precle, Batony czekoladowe, Chałwa, Czekolada, Owocowe 
(galaretki), Karmelki, Karmelki twarde, Karmelki miękkie, Kar-
melki nadziewane, Pomadki, Cukierki miętowe, Wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Przekąski na ba-
zie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Pralinki, Pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekola-
dy, Muesli, Lody, Batony zbożowe, Półprodukty cukiernicze, 
Prażynki nie będące ciastkami, Produkty zbożowe produko-
wane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, Produkty 
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, Prażynki 
zbożowe, Chipsy zbożowe, Chrupki zbożowe, Pellety zbożo-
we (półprodukty do produkcji prażynek), Mąka i preparaty 
zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożo-
we, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek 
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, 
miodu, przypraw, Makarony, Guma do żucia, Preparaty zbo-
żowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, 
Draże, Gumy rozpuszczalne do żucia, Krakersy, Nielecznicze 
draże, Preparaty zbożowe, Płatki zbożowe, Płatki kukurydzia-
ne, Gumki rozpuszczalne, Chrupki zbożowe w czekoladzie.

(210) 543140 (220) 2022 05 18
(731) DĘBOWSKI KAMIL, Dulsk
(540) (znak słowny)
(540) Foodies Restaurant: Eat, Explore, Enjoy
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i re-
stauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Usługi kateringowe, Usługi ka-
teringowe dla firm, Usługi kateringowe w zakresie zaopa-
trzenia w żywność.

(210) 543143 (220) 2022 05 18
(731) VETOQUINOL BIOWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) otifree
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 Prepara-
ty weterynaryjne, Preparaty higieniczne do celów wetery-
naryjnych.

(210) 543144 (220) 2022 05 18
(731) VETOQUINOL BIOWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) calo-pet
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje przystosowane 
do użytku weterynaryjnego, Suplementy diety dla zwierząt, 
Pasze dietetyczne do celów medycznych, 31 Karmy i pasze 
dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt.

(210) 543145 (220) 2022 05 18
(731) CARDAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARDAN POLSKA

(531) 15.01.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Wały napędowe i części do nich, jako czę-
ści maszyn, Kołnierze montażowe wałów napędowych, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej: części i akce-
soriów do pojazdów mechanicznych, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej: wałów napędowych do pojaz-
dów, 37 Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, 
Usługi w zakresie naprawy, regeneracji i montażu wałów 
napędowych, Usługi w zakresie instalowania, naprawy, 
konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prąd-
nic i transformatorów, Konserwacja i naprawa motocykli, 
Usługi w zakresie instalowania, naprawy obrabiarek i na-
rzędzi mechanicznych.

(210) 543146 (220) 2022 05 18
(731) VETOQUINOL BIOWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
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(540) kerabol
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne, Dietetyczne sub-
stancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, Suple-
menty diety dla zwierząt, Pasze dietetyczne do celów me-
dycznych, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Mieszanki paszowe 
dla zwierząt.

(210) 543148 (220) 2022 05 18
(731) NECTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parchatka
(540) (znak słowny)
(540) Gina
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy 
samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci 
[kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Eyelinery [kosme-
tyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki 
do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Zmywacze 
lakieru do paznokci [kosmetyki], Zmywacze do paznokci 
[kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Żele nawilżające 
[kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Wymienne 
wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], Toniki [kosme-
tyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], Tipsy [kosmetyki], Kon-
centraty nawilżające [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], 
Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słonecz-
ne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzie-
ci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, 
Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, 
Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Ko-
smetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki 
do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Ko-
smetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki 
do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzujące 
do skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Ko-
smetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki orga-
niczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki 
upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w for-
mie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, 
Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci 
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w posta-
ci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, 
Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała 
[kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], 
Kremy na noc [kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmety-
ki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosme-
tyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, 
Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opa-
lania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], 
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kre-
my do skóry [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznok-
ci [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania 
[kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki 
mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Paski 
do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania 
zębów [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki 
w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [ko-
smetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], 
Podkłady do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące pro-

mieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopa-
lania [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], 
Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękcza-
jące [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], 
Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Puder w ka-
mieniu do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu [ko-
smetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], 
Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające  
[kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użyt-
ku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do celów medycznych, Szminki blokujące promieniowa-
nie słoneczne [kosmetyki].

(210) 543152 (220) 2022 05 18
(731) CIESIELSKI RAFAŁ HONEY MIRACLE, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Honey MIRACLE

(531) 26.05.04, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki upiększające, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki w gotowych ze-
stawach, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kremy i balsamy 
kosmetyczne, Kremy do mycia, Mydła w kremie, Krem pod 
oczy, Kremy na noc, Kremy do twarzy, Kremy do rąk, Kremy 
ujędrniające skórę, Kremy na dzień, Kremy ochronne, Kre-
my nawilżające, Kremy ujędrniające ciało, Kremy i balsamy 
do opalania, Kremy do twarzy i ciała, Kremy, emulsje i żele 
nawilżające, Maseczki do ciała w kremie, Kremy odżywcze, 
Kremy do pielęgnacji włosów, Balsam odżywczy, Balsamy 
oczyszczające, Balsamy do włosów, Balsamy do rąk, Balsa-
my do ciała, Mydła i żele, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele 
do twarzy, Żele pod oczy, Żele oczyszczające, Płyny pielę-
gnacyjne, Płyny do włosów i ciała, Mydła w płynie do rąk 
i twarzy, Pieniące się płyny do kąpieli, Płyny do oczyszczania 
skóry, Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny pielęgnacyjne 
do włosów, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do pielęgnacji ciała, 
Emulsje do ciała, Emulsje wygładzające do skóry, Szampony, 
Szampony do włosów, Szampony z odżywką do włosów, 
Odżywki do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, 
Odżywki nawilżające do włosów, Olejki do masażu twarzy, 
Olejki do masażu ciała, Olejki do ciała i twarzy, Olejki do wło-
sów, Olejki do odżywiania włosów, Peelingi do twarzy [ko-
smetyki], Kosmetyczne peelingi do ciała, Pianki [kosmetyki], 
Płyny do demakijażu, Toniki [kosmetyki], Toniki do twarzy 
[kosmetyki], Serum pielęgnacyjne, Serum do włosów, Pianka 
pod prysznic i do kąpieli, Pianki oczyszczające, Masła do twa-
rzy i ciała, Masło do rąk i ciała, Mgiełki do ciała, 35 Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów 
kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi.

(210) 543157 (220) 2022 05 18
(731) LUKASZCZYK AGNIESZKA DREAMER, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ŚG Ślonski GYSZEFT

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piwem.

(210) 543163 (220) 2022 05 19
(731) TYRKALSKI GRZEGORZ GTPERFORMANCE, Narama
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GTPERFORMANCE

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Układy wydechowe do pojazdów.

(210) 543174 (220) 2022 05 18
(731) HIPOTECZNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hipoteczny.pl

(531) 27.05.01, 07.01.08, 29.01.13
(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) 543185 (220) 2022 05 19
(731) GORCZYCKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORA

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.10, 
27.05.01

(510), (511) 42 Projektowanie ubrań, Projektowanie biżuterii.

(210) 543187 (220) 2022 05 19
(731) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) Zaraxa
(510), (511) 5 Leki dla ludzi.

(210) 543189 (220) 2022 05 19
(731) SMART SPINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racławówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SmartSpine System

(531) 02.09.22, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Firmware (oprogramowanie wbudowane 
w urządzenie) i oprogramowanie do papierosów elektro-
nicznych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do te-
lefonów komórkowych, Oprogramowanie, Oprogramowa-
nie dla nauczycieli, 44 Badania medyczne w celach diagno-
stycznych lub leczenia, Medyczne badania osób, Badania 
medyczne.

(210) 543198 (220) 2022 05 19
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DIAHIT
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki na receptę przeznaczone 
do leczenia objawów neuropatii cukrzycowej.

(210) 543202 (220) 2022 05 19
(731) REMBOWSKI BARTOSZ, Duchnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) torque technology

(531) 24.15.01, 24.15.08, 24.15.11, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.03, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 37 Usługi tuningu pojazdów, Tuning nadwozi 
samochodów, Regulacja [tuning] pojazdów, Instalowanie 
na zamówienie zewnętrznych, wewnętrznych i mechanicz-
nych części do pojazdów [tuning].
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(210) 543207 (220) 2022 05 19
(731) LBL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szklarska Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARKONOSKI FESTIWAL ŚWIATŁA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.01.02, 01.15.03
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, roz-
rywka i sport, Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, 
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial-
na i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Administrowa-
nie [organizacja] działalnością kulturalną, Administrowanie  
[organizacja] usługami rozrywkowymi, Akredytacja [certyfi-
kacja] osiągnięć edukacyjnych.

(210) 543214 (220) 2022 05 19
(731) TULEJ DAMIAN, Lubenia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLEA AND TICK COLLAR 8 MONTH PROTECTION 

NEW

(531) 27.05.01, 27.05.01, 03.13.23, 24.01.05, 26.01.16, 26.04.05
(510), (511) 5 Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Obroże przeciwpchelne.

(210) 543238 (220) 2022 05 20
(731) SZEWCZYK MICHAEL, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iH iHome

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości.

(210) 543240 (220) 2022 05 20
(731) UNIPOLCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UNIPOLCOM
(510), (511) 1 Kazeina dla przemysłu spożywczego, Kazeina 
do celów przemysłowych, Kazeiniany do celów przemysło-
wych, Kazeiniany do celów spożywczych, Siara do użytku 
w przemyśle spożywczym, Enzymy do użytku w artykułach 
spożywczych, Proteiny do stosowania w produkcji artykułów 
spożywczych, Proteiny do artykułów spożywczych dla ludzi 
tworzące emulsje w procesie produkcyjnym, Proteiny do ar-
tykułów spożywczych dla ludzi tworzące żele jako część 
procesu produkcji, Białko, Aminokwasy do celów przemysło-
wych, Laktoza dla przemysłu spożywczego, Laktoza do ce-
lów przemysłowych, Laktoza [surowy materiał], 29 Nabiał 
i substytuty nabiału, Mleko, Mleko w proszku, Natłuszczane 
mleka w proszku, Śmietana [produkty mleczarskie], Śmietana 
w proszku [produkty mleczne], Serwatka, Suszona serwatka, 
Maślanka, Masło, Produkty serowarskie, Tłuszcze jadalne, Biał-
ko do celów kulinarnych, Tłuszcze zwierzęce do celów spo-
żywczych.

(210) 543243 (220) 2022 05 19
(731) ULANOWSKI ARTUR, Lubuń
(540) (znak słowny)
(540) TUNKO MEDICAL TECHNOLOGY
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne, diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych.

(210) 543244 (220) 2022 05 19
(731) ULANOWSKI ARTUR, Lubuń
(540) (znak słowny)
(540) TUNKO LABORATORIES
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne, diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych.

(210) 543248 (220) 2022 05 20
(731) OWCZAREK ARKADIUSZ HART INVESTMENTS, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HART LOGISTICS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01
(510), (511) 39 Dostarczanie ładunków drogą lądową, Do-
starczanie towarów, Dostawa ładunków drogą lądową, 
Fizyczne magazynowanie danych lub dokumentów prze-
chowywanych elektronicznie, Odbieranie i dostarczanie 
paczek i towarów, Informacja o magazynowaniu, Ładowanie 
i wyładowanie pojazdów, Magazynowanie, Magazynowa-
nie ładunku przed transportem, Magazynowanie towarów, 
Obsługa ładunków, Odbiór, transport i dostawa towarów, 
Organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, 
Organizowanie i świadczenie usług w zakresie dostarczania 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Organizowanie 
składowania towarów, Organizowanie transportu towarów, 
Organizowanie wysyłki towarów, Pakowanie i opakowywa-
nie towarów, Pakowanie i składowanie towarów, Przewo-
żenie i dostarczanie towarów, Składowanie, Składowanie 
i dostarczanie towarów, Składowanie kontenerów i ładun-
ków, Składowanie towarów, Składowanie towarów przed 
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i po transporcie, Składowanie towarów w magazynach, 
Składowanie towarów w transporcie, Skomputeryzowane 
planowanie związane z transportem, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, Skom-
puteryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, 
Spedycja ładunków, Spedycja towarów, Świadczenie skom-
puteryzowanych usług doradztwa dotyczących transportu, 
Świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu 
i obiektów magazynowych, Transport drogowy, Transport 
towarów, Transport i składowanie, Transport i składowanie 
towarów, Transport, Udzielanie informacji związanych z usłu-
gami magazynowania, Umieszczanie ładunku w pojazdach, 
Usługi agencji spedycji towarów, Usługi agencji spedycyj-
nej, Usługi agencji transportowej w zakresie organizowania 
transportu towarów, Usługi doradcze w zakresie magazy-
nowania towarów, Usługi doradcze w zakresie dystrybucji 
towarów, Usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, 
Usługi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, 
Usługi doradcze związane z transportem, Usługi dostarcza-
nia ładunków, Usługi ładowania, Usługi magazynowe, Usługi 
opakowywania i pakowania, Usługi pakowania, Usługi prze-
ładunkowe, Usługi przewozu, Usługi rozładunku, Usługi skła-
dowania, Usługi spedycji, Usługi spedycyjne, Usługi trans-
portowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą 
morską, Usługi transportu ładunków, Usługi w zakresie or-
ganizowania transportu, Usługi w zakresie pakowania palet, 
Usługi w zakresie pakowania i opakowań, Usługi w zakresie 
spedycji towarów, Usługi w zakresie transportu samocho-
dami ciężarowymi, Usługi w zakresie transportu towarów, 
Usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących 
transportu, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transpor-
tem i magazynowaniem, Wynajem miejsc magazynowych, 
Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, Wynajem 
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazyno-
wania i transportu, Załadunek i rozładunek towarów.

(210) 543249 (220) 2022 05 20
(731) LIGARZEWSKI DANIEL MASTERCONFERENCEGROUP, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kroplówkowo.pl TERAPIE WITAMINOWE

(531) 01.15.15, 19.13.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi w zakresie leczenia medycznego.

(210) 543250 (220) 2022 05 20
(731) ZACHARENKO MARCIN, Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARSEKT ZWALCZANIE SZKODNIKÓW

(531) 03.13.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Dera-
tyzacja, Dezynfekcja, Dezynfekcja pomieszczeń, Fumigacja, 
Fumigacja budynków przeciwko szkodnikom, Fumigacja 
towarów przeciwko szkodnikom, Kontrole konstrukcji w celu 
wykrycia korników, Rozpylanie środków owadobójczych 
w domach mieszkalnych, Usługi dezynfekcji, Zabezpieczanie 
budynków przed dostępem szkodników i robactwa, Zabez-

pieczanie konstrukcji przed dostępem szkodników i robac-
twa, Zabezpieczanie pomieszczeń przed dostępem szkodni-
ków i robactwa, Zwalczanie szkodników, Zwalczanie szkod-
ników w budynkach, Zwalczanie szkodników w budynkach 
mieszkalnych, Zwalczanie termitów.

(210) 543251 (220) 2022 05 20
(731) DZIEDZIC EWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIRRA MANIA

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe.

(210) 543252 (220) 2022 05 20
(731) NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) myNSapp
(510), (511) 9 Aplikacje internetowe, Oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramo-
wanie dla bankowości inwestycyjnej, Oprogramowanie 
do zarządzania finansami, Oprogramowanie do płatności 
elektronicznych, Oprogramowanie do przetwarzania trans-
akcji na rynku finansowym i kapitałowym, Oprogramowanie 
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, 
35 Reklama i marketing, Rozpowszechnianie reklam, Publi-
kacja reklam, Reklama online, Publikowanie materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama w In-
ternecie dla osób trzecich, 36 Maklerstwo, Usługi maklerskie, 
Maklerstwo finansowe, Usługi domu maklerskiego, Makler-
stwo związane z obligacjami, Usługi dotyczące maklerstwa 
giełdowego, Maklerstwo w zakresie akcji, Usługi maklerskie 
w zakresie wymiany, Usługi maklerskie na rynkach finanso-
wych, Usługi maklerskie w zakresie akcji, Udzielanie informa-
cji dotyczących maklerstwa giełdowego, Maklerstwo zwią-
zane z funduszami wzajemnymi, Usługi maklerskie w zakre-
sie instrumentów finansowych, Usługi maklerskiej dotyczące 
rynków papierów wartościowych, Usługi maklerskie w zakre-
sie oferowania papierów wartościowych, Usługi maklerskie 
w zakresie inwestycji, Usługi maklerskie w obrocie akcjami 
i obligacjami, Usługi maklerskie i pośrednictwo w obrocie 
papierami wartościowymi, Skomputeryzowane usługi ma-
klerskie w zakresie obrotu papierami wartościowymi, Usługi 
związane z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów 
wartościowych, Usługi maklerskie związane z akcjami i inny-
mi papierami wartościowymi, Maklerstwo w zakresie akcji 
lub kapitałów akcyjnych i innych papierów wartościowych, 
Doradztwo inwestycyjne, Zarządzanie inwestycjami, Analiza 
inwestycyjna, Informacje inwestycyjne, Administrowanie in-
westycyjne, Monitorowanie wyników inwestycji, Pozyskiwa-
nie inwestycji finansowych, Opieka nad inwestycjami, Zarzą-
dzanie portfelem inwestycyjnym, Zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, 
Udzielanie informacji inwestycyjnych, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe dotyczące 
inwestycji, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, 
Analizy w zakresie inwestycji, Usługi badawcze dotyczące 
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inwestycji, Udzielanie informacji finansowych inwestorom, 
Administrowanie funduszami i inwestycjami, Administrowa-
nie funduszami wspólnego inwestowania, Zarządzanie fun-
duszem inwestycyjnym wzajemnym, Usługi oceny ryzyka 
inwestycyjnego, Usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, 
Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Udzielanie 
informacji dotyczących inwestycji giełdowych, Usługi ad-
ministracyjne w zakresie inwestycji, Doradztwo w zakresie 
inwestycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwe-
stycji finansowych, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące inwestycji, Pośrednictwo w sprawach inwestycji 
finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitało-
wych, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi w za-
kresie zarządzania inwestycjami, Usługi badawcze w zakresie 
inwestycji finansowych, Usługi doradcze w zakresie inwesty-
cji kapitałowych, Udzielanie informacji, konsultacji i porad 
w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, Analizy inwestycji 
finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, 
Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie bankowości in-
westycyjnej, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji/
obligacji, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośred-
nictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Usługi finansowe 
w zakresie obrotu akcjami, Usługi w zakresie obligacji, Usłu-
gi pośrednictwa w zakresie obligacji, Usługi informacyjne 
związane z obligacjami, Usługi płatności finansowych, Usłu-
gi doradcze finansowo-ekonomiczne, Doradztwo w spra-
wach finansowych, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Usługi finansowe, Skomputeryzowane usługi finansowe, 
Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego,  
42 Platforma jako usługa [PaaS], Przechowywanie danych 
online, Udostępnianie online oprogramowania nie do po-
brania, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci 
komputerowej, Udostępnianie online oprogramowania 
do transakcji na rynku finansowym i kapitałowym, Umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania kom-
puterowego nie do pobrania, które udostępnia usługi trans-
akcji na rynku finansowym i kapitałowym.

(210) 543253 (220) 2022 05 20
(731) NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) myNSapp

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 9 Aplikacje internetowe, Oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramo-
wanie dla bankowości inwestycyjnej, Oprogramowanie 
do zarządzania finansami, Oprogramowanie do płatności 
elektronicznych, Oprogramowanie do przetwarzania trans-
akcji na rynku finansowym i kapitałowym, Oprogramowanie 
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, 
35 Reklama i marketing, Rozpowszechnianie reklam, Publi-
kacja reklam, Reklama online, Publikowanie materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama w In-
ternecie dla osób trzecich, 36 Maklerstwo, Usługi maklerskie, 
Maklerstwo finansowe, Usługi domu maklerskiego, Makler-
stwo związane z obligacjami, Usługi dotyczące maklerstwa 
giełdowego, Maklerstwo w zakresie akcji, Usługi maklerskie 

w zakresie wymiany, Usługi maklerskie na rynkach finanso-
wych, Usługi maklerskie w zakresie akcji, Udzielanie informa-
cji dotyczących maklerstwa giełdowego, Maklerstwo zwią-
zane z funduszami wzajemnymi, Usługi maklerskie w zakre-
sie instrumentów finansowych, Usługi maklerskiej dotyczące 
rynków papierów wartościowych, Usługi maklerskie w zakre-
sie oferowania papierów wartościowych, Usługi maklerskie 
w zakresie inwestycji, Usługi maklerskie w obrocie akcjami 
i obligacjami, Usługi maklerskie i pośrednictwo w obrocie 
papierami wartościowymi, Skomputeryzowane usługi ma-
klerskie w zakresie obrotu papierami wartościowymi, Usługi 
związane z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów 
wartościowych, Usługi maklerskie związane z akcjami i inny-
mi papierami wartościowymi, Maklerstwo w zakresie akcji 
lub kapitałów akcyjnych i innych papierów wartościowych, 
Doradztwo inwestycyjne, Zarządzanie inwestycjami, Analiza 
inwestycyjna, Informacje inwestycyjne, Administrowanie in-
westycyjne, Monitorowanie wyników inwestycji, Pozyskiwa-
nie inwestycji finansowych, Opieka nad inwestycjami, Zarzą-
dzanie portfelem inwestycyjnym, Zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, 
Udzielanie informacji inwestycyjnych, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe dotyczące 
inwestycji, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, 
Analizy w zakresie inwestycji, Usługi badawcze dotyczące 
inwestycji, Udzielanie informacji finansowych inwestorom, 
Administrowanie funduszami i inwestycjami, Administrowa-
nie funduszami wspólnego inwestowania, Zarządzanie fun-
duszem inwestycyjnym wzajemnym, Usługi oceny ryzyka 
inwestycyjnego, Usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, 
Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Udzielanie 
informacji dotyczących inwestycji giełdowych, Usługi admi-
nistracyjne w zakresie inwestycji, Doradztwo w zakresie in-
westycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji 
finansowych, Skomputeryzowane usługi informacyjne doty-
czące inwestycji, Pośrednictwo w sprawach inwestycji finan-
sowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, 
Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi w zakresie 
zarządzania inwestycjami, Usługi badawcze w zakresie inwe-
stycji finansowych, Usługi doradcze w zakresie inwestycji ka-
pitałowych, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dzie-
dzinie bankowości inwestycyjnej, Analizy inwestycji finanso-
wych i badania w zakresie papierów wartościowych, Usługi 
konsultacyjne i doradcze w zakresie bankowości inwestycyj-
nej, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji/obliga-
cji, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo 
w obrocie akcjami i obligacjami, Usługi finansowe w zakresie 
obrotu akcjami, Usługi w zakresie obligacji, Usługi pośred-
nictwa w zakresie obligacji, Usługi informacyjne związane 
z obligacjami, Usługi płatności finansowych, Usługi doradcze 
finansowo-ekonomiczne, Doradztwo w sprawach finanso-
wych, Pośrednictwo w usługach finansowych, Usługi finan-
sowe, Skomputeryzowane usługi finansowe, Doradztwo fi-
nansowe i usługi konsultingu finansowego, 42 Platforma jako 
usługa [PaaS], Przechowywanie danych online, Udostępnia-
nie online oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie 
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Udo-
stępnianie online oprogramowania do transakcji na rynku 
finansowym i kapitałowym, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania komputerowego nie do po-
brania, które udostępnia usługi transakcji na rynku finanso-
wym i kapitałowym.

(210) 543256 (220) 2022 05 20
(731) ZIOBRO DOMINIK ACORDI, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ACORDI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 37 Budowa i naprawa magazynów, Budow-
nictwo, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Izolowanie 
budynków, Konsultacje budowlane, Lakierowanie, Malowa-
nie, Malowanie proszkowe, Montaż drzwi i okien, Montaż 
rusztowań, Montaż wykładzin podłogowych i ściennych 
w pomieszczeniach, Murarstwo, Nadzór budowlany, Prace 
wykończeniowe budynków, Remonty i modernizacje bu-
dynków, Rozbiórka budynków, Tynkowanie, Usługi dekarskie, 
Uszczelnianie budynków.

(210) 543258 (220) 2022 05 20
(731) GÓRSKI ANDRZEJ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATAHA ARMOR

(531) 27.05.01, 23.03.10, 23.03.13, 23.03.15
(510), (511) 9 Urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, Urządzenia zabezpieczające i ochronne 
[zapobiegające wypadkom lub zranieniom], Urządzenia 
zabezpieczające i ochronne stosowane w obiektach spor-
towych, Urządzenia zabezpieczające i ochronne stoso-
wane na strzelnicach, Kamizelki kuloodporne, Rękawice 
ochronne, Okulary strzeleckie, Odzież ochronna, Urzą-
dzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Wzmacniacze 
optyczne, Celowniki optyczne do broni palnej, Urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namie-
rzania celu i kartograficzne, Celowniki laserowe do broni 
palnej, 13 Broń i amunicja, Pojemniki, kabury, magazynki 
i naboje do broni i amunicji, Broń palna, Amunicja do bro-
ni palnej, Magazynki do broni palnej, Tłumiki do broni pal-
nej, Pasy nośne do broni palnej, Kabury do broni palnej, 
Futerały do broni palnej, Pokrowce do broni palnej, Przy-
bory do czyszczenia broni palnej, 28 Sprzęt do uprawiania 
sportu i ćwiczeń fizycznych, Artykuły i sprzęt sportowy, 
Artykuły strzeleckie, Artykuły myśliwskie i wędkarskie, 
Sprzęt do treningów sportowych [strzelectwo], Ciężarki 
do treningów sportowych [strzelectwo], 41 Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi klubów sportowych [strzelectwo], 
Szkolenia sportowe [strzelectwo], Szkolenia zawodników 
sportowych [strzelectwo], Szkolenia instruktorów sporto-
wych [strzelectwo], Szkolenia sędziów sportowych [strze-
lectwo], Szkolenia z zakresu bezpiecznego posługiwania 
się bronią białą, Szkolenia z zakresu bezpiecznego posłu-
giwania się bronią palną, Usługi klubów kolekcjonerskich 
[militarystyka], Udostępnianie obiektów muzealnych [wy-
stawy], Usługi muzeów, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do treningu sportowego [strzelectwo], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na zawody sportowe [strzelectwo], 
Usługi strzelnic, Organizowanie zawodów sportowych 
[strzelectwo], Usługi edukacyjne w zakresie języków ob-
cych, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Szkolenia 
z zakresu obsługi programów komputerowych, Usługi 
szkoleniowe w zakresie logistyki, Usługi szkoleniowe w za-
kresie produkcji, Usługi szkoleniowe w zakresie transportu, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 

Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi spor-
towe i w zakresie fitnessu, Usługi siłowni, Usługi klubów 
fitness, Usługi klubów sportowych [sporty walki], Usłu-
gi treningowe w zakresie ćwiczeń fizycznych i sportów 
walki, Usługi szkoleniowe w zakresie ćwiczeń fizycznych 
i sportów walki, Usługi instruktażowe w zakresie ćwiczeń 
fizycznych i sportów walki, Organizowanie, przygotowy-
wanie i prowadzenie walk [sporty walki], Usługi szkolenio-
we w zakresie strzelectwa, 45 Usługi prawne, Doradztwo 
prawne w zakresie pozwoleń na broń palną, Doradztwo 
prawne w zakresie zakładania strzelnic, Doradztwo praw-
ne w zakresie zakładania klubów sportowych [strzelec-
two], Doradztwo prawne w zakresie zakładania klubów 
kolekcjonerskich [militarystyka], Doradztwo prawne w za-
kresie zakładania fundacji, Doradztwo prawne w zakresie 
zakładania stowarzyszeń, Usługi w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi w za-
kresie ochrony fizycznej osób i mienia, Usługi w zakresie 
ochrony fizycznej obiektów, Usługi w zakresie ochrony 
imprez masowych, Usługi w zakresie ochrony osób fizycz-
nych, Usługi w zakresie konwojowania, Usługi w zakresie 
patrolowania.

(210) 543268 (220) 2022 05 22
(731) STACHURA ŁUKASZ HOŻA 25A, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tagliatelle PASTA & CO.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.07.03
(510), (511) 30 Makarony, 43 Serwowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach.

(210) 543271 (220) 2022 05 22
(731) AL-SHOKLIYA NEZAR, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Tribalanga
(510), (511) 3 Kosmetyki, 25 Odzież, 32 Piwo, 33 Wina, Wina 
alkoholowe, Wino alkoholizowane, Winogronowe wino mu-
sujące, Wino winogronowe, Wino owocowe, Owocowe wino 
musujące, 41 Organizowanie festiwali, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywko-
wych, Pokazy filmów wideo, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
z Internetu, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Dostarcza-
nie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Kształcenie i szko-
lenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Udzielanie informacji, 
komentarzy i artykułów w  dziedzinie muzyki za pośred-
nictwem sieci komputerowych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, 
Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, 
z Internetu, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie 
nagrywania muzyki.

(210) 543278 (220) 2022 05 20
(731) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Sukcesiliana PIZZA OD KIZO BIG CHEESE 

(531) 29.01.15, 02.01.01, 02.01.05, 02.01.11, 03.01.08, 08.07.04, 
26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10

(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 30 Pizze, ka-
napki, pity, knysze, 35 Reklamy prasowe, radiowe, telewizyj-
ne na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu, 
41 Organizacja koncertów, imprez rozrywkowych, 43 Usługi 
kawiarni, stołówki, usługi restauracyjne i barowe, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, usługi kateringowe.

(210) 543279 (220) 2022 05 20
(731) POLEK FILIP, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIER FLEET

(531) 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.24

(510), (511) 35 Dostarczanie informacji za pośrednictwem 
Internetu na temat sprzedaży samochodów, Usługi sprze-
daży samochodów ciężarowych, Usługi sprzedaży samo-
chodów osobowych, Usługi sprzedaży samochodów użyt-
kowych, 36 Finansowanie leasingu samochodów, Usługi 
finansowe związane z handlem samochodowym, Usługi po-
średnictwa w zakresie kredytów samochodowych, 39 Usługi 
wynajmu samochodów, Udzielanie informacji o samocho-
dach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu.

(210) 543280 (220) 2022 05 20
(731) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sukcesiliana PIZZA OD KIZO EXTRA MEAT BBQ 

(531) 02.01.01, 02.01.05, 02.01.11, 03.01.08, 08.07.04, 26.04.09, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.15

(510), (511) 25  Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 30 Pizze, ka-
napki, pity, knysze, 35 Reklamy prasowe, radiowe, telewizyj-
ne na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu, 
41 Organizacja koncertów, imprez rozrywkowych, 43 Usługi 
kawiarni, stołówki, usługi restauracyjne i barowe, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, usługi kateringowe.

(210) 543284 (220) 2022 05 23
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Rezogar
(510), (511) 5 Preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, Radiologiczne substancje kontrastowe do celów me-
dycznych, Środki kontrastowe do użytku w obrazowaniu 
medycznym metodą rezonansu magnetycznego.

(210) 543286 (220) 2022 05 20
(731) INTENSO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sofa4you.pl

(531) 26.04.01, 26.04.16, 14.03.20, 01.15.15, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.13

(510), (511) 20  Akcesoria do przechowywania ubrań, Barki 
[meble], Biblioteczki [regały na książki], Biurka, Blaty [części 
mebli], Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane osłon-
ki na poręcze łóżeczka dziecięcego, Drewniane półki i sto-
jaki [meble], Duże wyściełane fotele, Dywanowe podkładki 
ochronne pod nogi mebli, Ekrany [meble], Elementy meblo-
we, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele rozkłada-
ne z podnóżkiem, Fotele wypoczynkowe, Garderoby, Haki 
niemetalowe do mebli, Kanapo-tapczany, Kanapy, Kanapy 
rozkładane, Kojce, Kołyski bujane, Komody, Komplety mebli 
do salonu, Komputerowe stanowiska pracy (meble], Konsole, 
Kontuary [meble], Kredensy, Krzesełka dla niemowląt, Krze-
sła, Krzesła biurowe, Kufry [szafki], Kwietniki [meble], Leżaki, 
Lustra i lusterka stojące, Ławki, Ławostoły, Ławy [meble], Łó-
żeczka dla dzieci, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Meble, 
Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble do pokojów 
dziecinnych, Meble do przechowywania, Meble do salonu, 
Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble drewniane, 
Meble kuchenne, Meble metalowe, Meble przystosowane 
do użytku na zewnątrz, Meble sypialne, Meble tapicerowane, 
Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane głównie ze szkła, 
Meble z przegrodami na butelki [barki], Meblościanki, Modu-
ły biurkowe, Narożniki [meble], Niemetalowe półki ścienne 
(meble), Niemetalowe wieszaki do półek, Parawany [meble], 
Podgłówki, wałki, Podłokietniki, Podnóżki, Podpórki do ksią-
żek [meble], Poduszki na krzesła, Półki [meble], Półki biblio-
teczne, Półki biurowe, Przenośne ścianki biurowe, Pudełka 
na zabawki [meble], Pudła do przechowywania [meble], 
Pufy [meble], Pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, 
Ramy, Ramy do obrazów i zdjęć, Regały, Rozkładane fotele, 
Rozkładane kanapy, Segmenty do przechowywania [meble], 
Siedzenia [meble], Siedzenia dla dzieci, Skrzynie, Sofy, Sofy 
rozkładane, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, Stanowiska pracy 
[meble], Stojaki do komputerów, Stojaki do parasoli prze-
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ciwsłonecznych, Stojaki na biurka [meble], Stojaki na kwiaty, 
Stoliczki pod laptopy, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoliki kompu-
terowe, Stoliki nocne, Stoliki salonowe, Stoliki składane, Stoły, 
Stoły biurowe, Stoły do jadalni, Szafki, Szafki kartotekowe, 
Szafki na lekarstwa, Szafy, Taborety, Toaletki, Wezgłowia, Wie-
szaczki na klucze [meble], Wieszaki na ubrania, wieszaki sto-
jące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Witryny, Wysokie 
stołki [meble], Zagłówki, Zestawy mebli, Żaluzje do wnętrz 
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz.

(210) 543289 (220) 2022 05 20
(731) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUKCESILIANA
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 30 Pizze, ka-
napki, pity, knysze, 35 Reklamy prasowe, radiowe, telewizyj-
ne na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu, 
41 Organizacja koncertów, imprez rozrywkowych, 43 Usługi 
kawiarni, stołówki, usługi restauracyjne i barowe, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, usługi kateringowe.

(210) 543292 (220) 2022 05 20
(731) DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TU ZACZYNA SIĘ PRZYGODA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 16 Bilety, Biuletyny informacyjne, Czasopisma 
(periodyki), Fotografie, Kalendarze, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Koperty, Materiały drukowane, Materiały opakowaniowe, 
Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Notatniki, Papierowe nakrycia (obrusy) stołowe, Papierowe 
podstawki pod kufle do piwa, Publikacje drukowane, Szyl-
dy z papieru lub kartonu, Torby papierowe, Ulotki, 25 Daszki, 
Fartuchy, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Ocieplacze, Okrycia wierzchnie, Podkoszulki spor-
towe, 28 Balony, Bańki mydlane (zabawki), Bąki (zabawki), 
Bąki (zabawki), Gry planszowe, Karty do gry, Kule bilardowe, 
Klocki do zabawy (konstrukcyjne), Kule bilardowe, Zabawki, 
Zjeżdżalnie (przedmioty do zabaw), 39 Rezerwacja miejsc 
na podróż, Rezerwacja transportu, Transport, transport au-
tobusowy, Usługi kierowców, Usługi transportu na wycieczki 
ze zwiedzaniem, Usługi w zakresie organizowania wycieczek, 
Wynajem autokarów, Wynajem samochodów, Wynajmowa-
nie miejsc parkingowych, Wynajmowanie koni, 41 Fotogra-
fia, Fotoreportaże, Informacja o edukacji, Informacja o impre-
zach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie 
balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów (szko-

lenie), Organizowanie konkursów (szkolenie), Organizowanie 
konkursów (edukacja i rozrywka), Planowanie przyjęć, Pro-
wadzenie wycieczek z przewodnikiem, Sport (wypożycza-
nie sprzętu), Usługi muzeów, Usługi parków rozrywki, Usługi 
rozrywkowe, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Wysta-
wianie spektakli na żywo, 43 Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, 
Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjo-
natach, Usługi restauracyjne, Wynajem wakacyjnych miejsc 
noclegowych, Wynajem zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 543294 (220) 2022 05 20
(731) TOMCZYK KATARZYNA, Sajczyce
(540) (znak słowny)
(540) noomi
(510), (511) 44 Doradztwo dotyczące urody, Higiena i pie-
lęgnacja urody, Masaż, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, 
Salony piękności, Udzielanie informacji o urodzie, Usługi fry-
zjerskie, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi kosme-
tyczne, Zabiegi kosmetyczne.

(210) 543296 (220) 2022 05 20
(731) GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smaker

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe do pobrania, Progra-
my komputerowe nagrane, Programy sterujące komputero-
we, nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Ga-
zety, Czasopisma [periodyki], Kalendarze, Książki, Katalogi, 
Komiksy, Fotografie [wydrukowane], Notatniki [notesy], Pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], Ołówki, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały druko-
wane, Materiały piśmienne, Papier, Torby papierowe, Karton,  
35  Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
i reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, Optyma-
lizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Rekla-
ma, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Rozpowszechnianie reklam, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, 38 Fora [pokoje rozmów] dla ser-
wisów społecznościowych, Poczta elektroniczna, Przesyłanie 
wiadomości, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie fo-
rów internetowych online, Usługi związanie z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Zapewnianie 
dostępu do baz danych, 41 Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Fotorepor-
taże, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozryw-
kowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how [szkole-
nia], Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnia-
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nie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Anali-
zy systemów komputerowych, Doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie opro-
gramowania w ramach publikacji oprogramowania, Projek-
towanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informa-
tyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Tworze-
nie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, Wynajmowanie serwerów WWW.

(210) 543297 (220) 2022 05 20
(731) NEW VISION OPTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K&K Design

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, 
sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do na-
grywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompakto-
we, DVD i inne nośniki cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, 
maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompute-
ry, Programy komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia.

(210) 543300 (220) 2022 05 20
(731) NEW VISION OPTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K&K

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.16
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia.

(210) 543304 (220) 2022 05 23
(731) ASSENTE TAX ADVISORY E.PADUCH SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASSENTE
(510), (511) 36 Doradztwo finansowe w zakresie podatków, 
Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachun-
ków], Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], 
Ocena podatkowa, Doradztwo w zakresie podatków do-
chodowych, Doradztwo finansowe dotyczące planowania 
podatków, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Do-
radztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 
Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], 
Ocena i wycena podatkowa, Konsultowanie zeznań podat-
kowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Planowanie 
finansów w zakresie podatków, Doradztwo finansowe.

(210) 543306 (220) 2022 05 23
(731) BIMV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisie Jamy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bimv

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Skomputeryzowane 
szkolenia, Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Szko-
lenia w dziedzinie biznesu, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 543312 (220) 2022 05 23
(731) KOLAT RYSZARD FELIKS, Kłodzko
(540) (znak słowny)
(540) HUTA SZKŁA BARBARA
(510), (511) 11 Żyrandole, Abażury, Klosze do lamp [kominki] 
wykonane ze szkła, Kuliste klosze do lamp, Lampy (Obudowy 
do -), Osłony do lamp, 21 Butle szklane, Bańki szklane [pojemni-
ki], Balony szklane [pojemniki], Figurki szklane, Fiolki szklane [po-
jemniki], Kryształ [wyroby szklane], Kryształowe wyroby szklane 
rżnięte ręcznie, Gąsiory szklane, Kubki szklane, Naczynia szklane 
do konserwowania żywności, Naczynia szklane do napojów, 
Ozdobne donice szklane, Ozdobne kule szklane, Ozdobne pu-
dełka szklane, Ozdoby szklane, Patery szklane na owoce, Popier-
sia szklane, Rzeźby szklane, Słoiki, dzbanki szklane, Słoje szklane, 
Świeczniki szklane, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Słoje szkla-
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ne do konserwowania żywności, Szklane karafki, Szklane korki 
do butelek, Szklane naczynia do picia, Szklane popiersia, Szkla-
neczki [naczynia do picia], Wyroby szklane, Wyroby szklane dla 
gospodarstwa domowego, 35 Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych, 41 Organizowanie i prowadzenie konkursów [edu-
kacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Kształcenie praktyczne [pokazy].

(210) 543323 (220) 2022 05 23
(731) KKLW WIERZBICKI I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIERZBICKI I WSPÓLNICY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informa-
cji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodar-
czej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, 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, Ekonomiczne prognozy, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Informacja o działalności gospodarczej, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Przygotowanie listy płac, 
Przygotowywanie badań dotyczących rentowności przedsię-
biorstw, Statystyczne zestawienia, Tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, Usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, Usługi marketingowe, Usługi przetwarzania danych 
[czynności biurowe], Usługi sekretarskie, Usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, Wyceny handlowe, 36 Analizy 
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo 
w zakresie długów, Inwestycje finansowe, Opracowywanie 
kosztorysów do celów wyceny kosztów, Transakcje finansowe, 
Usługi badań dotyczących finansów, Usługi likwidacji przedsię-
biorstw, finansowe, Wycena finansowa [ubezpieczenia, banko-
wość, nieruchomości], Zarządzanie finansami, Zarządzanie nie-
ruchomością, 45 Badania prawne, Doręczanie pism i orzeczeń 
w postępowaniu sądowym, Monitorowanie praw własności 
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Usługi adwo-
kackie, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi 
prawne], Zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 543324 (220) 2022 05 23
(731) DBMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 35 Przygotowywanie badań dotyczących 
rentowności przedsiębiorstw, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony in-
ternetowej, 36 Analizy finansowe, Badanie wypłacalności 
finansowej, Doradztwo w zakresie długów, Organizowanie 
pożyczek za zabezpieczeniem, Usługi w zakresie windykacji 
długu i faktoringu wierzytelności.

(210) 543327 (220) 2022 05 23
(731) KUBICKA NATALIA SENSITIVECOACHING, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSITIVECOACHING Natalia Kubicka

(531) 29.01.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 45 Coaching.

(210) 543338 (220) 2022 05 23
(731) KOWAL KRZYSZTOF PROJEKT H2O,  

Czarna Wieś Kościelna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTE JEDZENIE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.11.04, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 30 Jiaozi (pierogi nadziewane), Wareniki [pierogi 
z nadzieniem], Chińskie pierożki Jiaozi [pierogi], Porcje roz-
wałkowanego ciasta na pierogi, Pielmieni [pierogi z nadzie-
niem mięsnym], Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Pie-
rożki rybne, Świeże pierożki, Ryżowe pierożki, Pierożki ravioli, 
Pierożki z krewetkami, Pierożki na bazie mąki, Koperty (z cia-
sta) na pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym won ton, 
Pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (an-
koro), Pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton), 
Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Ciasto na ja-
pońskie pierożki gyoza, Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, 
gotowane), Pierożki w stylu koreańskim [mandu], Shao mai 
[chińskie pierożki], Artykuły spożywcze ze zbóż, Produkty 
spożywcze z owsa, Przyprawy spożywcze, Posiłki składają-
ce się głównie z makaronów, Mrożone posiłki składające się 
głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające się głównie z ma-
karonu, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami 
posiłków, Gotowe posiłki na bazie makaronu dla małych 
dzieci, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe desery [wy-
roby piekarnicze], Gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mie-
szanki do jego przygotowywania, Suche i płynne potrawy 
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem 
mięsa, ryby lub warzyw, Dania gotowe suche lub w płynie, 
zawierające głównie ryż, Zapakowane zestawy obiadowe 
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składające się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, 
ryby lub warzywa, Produkty spożywcze z kukurydzy, Zioła 
do celów spożywczych, Makaron spożywczy, Syrop spo-
żywczy, Mąka spożywcza, Kasze spożywcze, Sól spożywcza, 
Lody spożywcze, Skrobia do celów spożywczych, Produkty 
spożywcze na bazie owsa, Przetwory spożywcze na bazie 
ziaren, Przetwory spożywcze na bazie słodu, Ekstrakt słodu 
do celów spożywczych, Lód, lody spożywcze, mrożone jo-
gurty i sorbety, Produkty spożywcze z cukru do przyrządza-
nia deserów, Produkty spożywcze z cukru do słodzenia dese-
rów, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Cu-
kry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych 
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykuła-
mi spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu-
terowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promocyjne usługi handlowe, Informacja mar-
ketingowa, Informacja handlowa, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w związku z następującymi towarami: Jiaozi 
(pierogi nadziewane), Wareniki [pierogi z nadzieniem], Chiń-
skie pierożki Jiaozi [pierogi], Porcje rozwałkowanego ciasta 
na pierogi, Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, Pierożki rybne, Świeże pie-
rożki, Ryżowe pierożki, Pierożki ravioli, Pierożki z krewetkami, 
Pierożki na bazie mąki, Koperty (z ciasta) na pierożki chińskie 
z nadzieniem pikantnym won ton, Pierożki ryżowe przybra-
ne dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), Pierożki chińskie z na-
dzieniem pikantnym (won ton), Chińskie pierożki gotowane 
na parze (shumai), Ciasto na japońskie pierożki gyoza, Chiń-
skie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Pierożki w stylu 
koreańskim [mandu], Shao mai [chińskie pierożki], Artykuły 
spożywcze ze zbóż, Produkty spożywcze z owsa, Przypra-
wy spożywcze, Posiłki składające się głównie z makaronów, 
Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone po-
siłki składające się głównie z makaronu, Batoniki na bazie 
czekolady będące zamiennikami posiłków, Gotowe posiłki 
na bazie makaronu dla małych dzieci, Gotowe posiłki w for-
mie pizzy, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, Ciasto do pieczenia, 
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowy-
wania, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głów-
nie składające się z makaronów, Gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie 
ryż, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, Pro-
dukty spożywcze z kukurydzy, Zioła do celów spożywczych, 
Makaron spożywczy, Syrop spożywczy, Mąka spożywcza, 
Kasze spożywcze, Sól spożywcza, Lody spożywcze, Skrobia 
do celów spożywczych, Produkty spożywcze na bazie owsa, 
Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przetwory spożyw-
cze na bazie słodu, Ekstrakt słodu do celów spożywczych, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Produkty 
spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, Produkty spo-
żywcze z cukru do słodzenia deserów, Aromaty spożywcze 
inne niż olejki eteryczne, Mieszanki spożywcze składające się 
z płatków zbożowych i suszonych owoców, Kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, Cukry, naturalne słodziki, 

polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z łych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
43 Dekorowanie żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność, 
Usługi doradcze dotyczące żywności, Kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, Usługi klubów nocnych [zaopatrze-
nie w żywność], Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Zapew-
nianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, Oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Dostarcza-
nie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], 
Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Kate-
ring obejmujący żywność i napoje na bankiety, Usługi kate-
ringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Serwowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Ofero-
wanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, 
Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia 
koktajlowe, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Serwowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, Świadczenie usług kateringowych obejmują-
cych żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Usłu-
gi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarcza-
nia żywności i napojów, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie żywności dla innych na zasa-
dzie zlecania na zewnątrz, Udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, Serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i na-
pojów w sklepach z pączkami, Usługi doradcze w dziedzinie 
katering obejmującego żywność i napoje.

(210) 543339 (220) 2022 05 23
(731) GRZESIAK MARIOLA MINIO.COM.PL, Wieruszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINIO GO FOR IT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Barki 
[meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome, Biblioteczki 
[regały na książki], Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka 
i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysoko-
ści, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, Blaty kuchenne [me-
ble], Blaty na szafki, Blaty na szafki przeznaczone do użytku 
ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty robocze w posta-
ci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Drzwi 
do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nieme-
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talowych, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli 
wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, 
Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przechylne metalowe 
[części mebli], Drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Ele-
menty dzielące przestrzeń [meble], Elementy łączące do me-
bli (Niemetalowe -), Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy mocujące 
do mebli, niemetalowe, Elementy mocujące do półek, nie-
metalowe, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele er-
gonomiczne z funkcją masażu na siedząco, Fotele fryzjerskie, 
Fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych, Fotele rozkłada-
ne w łóżka, Fotele rozkładane z odchylanym oparciem, Fotele 
rozkładane z podnóżkiem, Fotele sako, Fotele wypoczynko-
we, Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg 
[meble], Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty szu-
flad, Gabloty szklane, Garderoby, Kanapy, Kanapy rozkładane, 
Komody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety mebli 
do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konso-
le, Konsole [meble], Konstrukcje pólek, nie z metalu [meble], 
Kontuary [meble], Kontuary [stoły], Kredensy, Kredensy [me-
ble], Kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu], 
Kredensy, toaletki, komody, Krzesełka dla niemowląt, Krzesła, 
Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła na jednej nodze, 
Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, Kufry 
[szafki], Ławki, Ławy [meble], Łóżka futonowe [meble], Łóżka 
plażowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra (srebrzo-
ne szkło), Lustra i lusterka stojące, Meble, Meble biurowe, 
Meble biurowe metalowe, Meble do przebieralni, Meble 
do przechowywania, Meble do salonu, Meble do siedzenia, 
Meble do użytku przemysłowego, Meble do wnętrz, Meble 
domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble do-
mowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble kom-
puterowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, 
Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne z regulacją 
wysokości, Meble metalowe, Meble modułowe [kombino-
wane], Meble na miarę (do zabudowy), Meble ogrodowe, 
Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe wykonane 
z metalu, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble sy-
pialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble 
sypialniane na wymiar (do zabudowy), Metalowe przegródki 
do półek [części mebli], Niemetalowe części mebli, Niemeta-
lowe części półek, Narożniki [meble], Niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane na meble, Niemetalowe półki ścienne 
[meble], Nogi do mebli, Nogi krzeseł, Nogi stołowe, Podsta-
wy stołów, Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki biuro-
we, Półki do pisania, Półki do przechowywania lodu [meble], 
Półki do przechowywania [meble], Półki do sprzedaży w ze-
stawach, Półki magazynowe, Półki [meble], Półki metalowe, 
Półki na buty, Półki na książki, Półki na żywność, Półki nieme-
talowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki sklepowe [rega-
ły], Półki wiszące [meble], Półki w kształcie kwadratów, Półki 
z krawędziami do regałów, Półki z metalu [meble], Półki z nie-
metalowych materiałów [meble], Ramy do mebli, Regały, 
Regały do przechowywania, Regały drewniane [meble], Re-
gały [meble], Pufy [meble], Pufy typu sako, Regały metalowe, 
Regały metalowe [stojaki z półkami], Regały metalowe (sys-
temy półkowe) [meble], Regały na gazety, Regały na rośliny, 
Ścianki działowe do mebli, Siedzenia, Siedzenia [meble], Sofy, 
Sofy rozkładane, Skrzynie, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, 
Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki komputero-
we, Stoliki nocne, Stoliki pod drukarki, Stoliki pod umywalkę 
[meble], Stoliki przy kanapie, Stoliki przyścienne z szuflada-
mi, Stoliki salonowe, Stoły, Stoły do jadalni, Stoły do pisania, 
Stoły do pracy, Stoły kuchenne, Stoły [meble], Szafki do sy-
pialni, Szafki na buty, Szafki na płyty [meble], Szafki na ubra-
nia, Szafki nocne, Szafki ścienne, Szafki pod zlewem, Szafki 

z lustrami, Szafki zamykane, Szafki ze schowkami, Szafy, Szafy 
do dzielenia pomieszczeń, Szafy [meble], Toaletki, Toaletki 
[meble], 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biurkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z blatami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z blatami stołowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drzwiami do mebli, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z fotelami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z frontami do szafek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z garderobami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ławkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z półkami na książki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ramami do mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze stolikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pu-
fami [meble], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z re-
gałami do przechowywania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z szafami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z szafkami z lustrami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
w biurkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z blatami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z blatami 
stołowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drzwiami 
do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotelami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z frontami do szafek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z garderobami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ławkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z półkami na książki, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ramami do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze stolikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pufami [meble], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z regałami do przechowywania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z szafami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z szafkami z lustrami.

(210) 543395 (220) 2022 05 25
(731) AUTOLAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOLAMP.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie części samochodowych, Usługi handlu de-
talicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych.

(210) 543463 (220) 2022 05 26
(731) MEBLOBRANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OLSTEFF
(510), (511) 19 Domki ogrodowe wykonane z materiałów 
niemetalowych, Ogrodowe budki wykonane z materiałów 
niemetalowych, Namioty ogrodowe [szkielety ramowe], 
niemetalowe i nie z materiału tekstylnego, Budki ogrodo-
we z drewna, Ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów 
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niemetalowych, Osłony (Niemetalowe -) chroniące rośliny 
przed zimnem do użytku ogrodniczego w hodowli roślin,  
20 Meble biurowe, Szafki na materiały biurowe [meble], Stoły 
biurowe, Fotele biurowe, Krzesła biurowe, Półki biurowe, Biur-
ka, Sprzęt biurowy [meble], Pulpity [biurka] do pracy w po-
zycji stojącej, Meble domowe, Barki [meble], Ławy [meble], 
Meble sypialne, Kontuary [meble], Kredensy [meble], Meble 
łączone, Pufy [meble], Szafki [meble], Stoły [meble], Witryny 
[meble], Toaletki [meble], Konsole [meble], Regały [meble], 
Meble do siedzenia, Meble do salonu, Meble do kuchni, 
Meble do przechowywania, Kanapy, Komody, Sofy, Szafy, 
Krzesła, Stoły do pracy, Gabloty [meble], Lustra, Meble ogro-
dowe, Meble wypoczynkowe do użytku w ogrodach, Meble 
kempingowe, Meble ogrodowe trzcinowe, Meble ogrodowe 
bambusowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe 
z tworzyw sztucznych, Meble ogrodowe rattanowe, Meble 
ogrodowe metalowe, Stoły do użytku w ogrodach, Leżaki 
do użytku w ogrodach, Krzesła do użytku w ogrodach, Fote-
le do użytku w ogrodach, Altany [meble], Meble balkonowe, 
Meble tarasowe.

(210) 543512 (220) 2022 05 30
(731) SPECJALISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.24, 27.03.03, 03.11.01, 03.11.24, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18, 26.04.19, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.15, 
26.01.19, 26.01.20

(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagno-
stycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria me-
dyczne, Usługi medyczne, Usługi medyczne w zakresie pie-
lęgniarstwa, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi 
opieki medycznej, Usługi opieki medycznej świadczone 
przez kliniki i szpitale.

(210) 543556 (220) 2022 05 30
(731) VOITAS ENGINEERING GESELLSCHAFT 

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOITAS ENGINEERING CONNECTED FUTURE

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi pro-
jektowania, Usługi inżynieryjne.

(210) 543560 (220) 2022 05 31
(731) MARKOWSKA MARIA MAHALO, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) mahalo

(531) 03.03.24, 04.05.21, 05.03.13, 05.03.07, 27.05.01, 27.01.25
(510), (511) 43 Restauracje z grillem, Restauracje serwu-
jące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje samo-
obsługowe, Restauracje oferujące dania na wynos, Re-
stauracje dla turystów, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-ba-
ry], Usługi świadczone przez bary bistro, Bary sałatkowe, 
Snack-bary, Bary przekąskowe, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Wypo-
życzanie urządzeń gastronomicznych, Stołówki, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usłu-
gi restauracyjne świadczone przez hotele, Kawiarnie, 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Usługi 
barowe, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Usługi 
restauracji fast-food, Usługi barów typu fast-food na wy-
nos, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napo-
jów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Rezerwacja stolików w restaura-
cjach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapew-
nianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi cate-
ringu zewnętrznego.

(210) 543581 (220) 2022 05 31
(731) NEPTUN HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowe-
go, Wynajmowanie kwater.

(210) 543644 (220) 2022 06 01
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO Formuła
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
24.15.02, 26.02.01, 26.02.03, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.10, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 1 Spoiwa cementowe, Mieszaniny chemiczne 
do utwardzania cementu, Żużel [nawóz], Nawozy mineralne, 
Nawóz z krzemianu wapnia, Nawóz z superfosfatu wapniowe-
go, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów natural-
nych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Węglan wapnia 
w proszku, Wypełniacze uzyskane z węglanu wapnia, Węgla-
ny, 19 Cement, Cement budowlany, Mieszanki cementowe, 
Materiały cementujące, Cementy do użytku w budownictwie, 
Zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, Ce-
ment gotowy do użycia do celów budowlanych, Portlandzki 
cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach, Preparaty ce-
mentujące, Cement żużlowo - wapienny, Cement do wypeł-
niania, Cementowe powłoki wzmacniające.

(210) 543689 (220) 2022 06 02
(731) AGENCJA REKLAMOWO-ARTYSTYCZNA TOP-ART 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Sopot

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

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 04.02.11, 26.02.01, 26.02.14, 
26.02.15, 26.02.16, 26.02.18

(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Blu-
zy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe 
z kapturem, Bluzy z kapturem, Koszule, Koszule codzienne, Ko-
szule sportowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, 
Koszule z kołnierzykiem, Koszule z golfem, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla 
dzieci, 26 Zamki błyskawiczne do toreb, 35 Organizacja konkur-
sów w celach reklamowych, Administrowanie konkursami w ce-
lach reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tor-
bami, 41 Konkursy muzyczne, Organizacja konkursów muzycz-
nych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizowanie 
gier i konkursów, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, 
Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, 
Administrowanie [organizacja] konkursami, Organizacja kon-
kursów tanecznych, Organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów, Organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkur-
sów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych, Organizowanie konkursów w zakresie 
rozrywki, Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, 
Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe 
związane z konkursami, Organizowanie konkursów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Or-
ganizowanie konkursów artystycznych.

(210) 543696 (220) 2022 06 02
(731) HAJDO-PIÓREK SABINA REVER KIDS, Brzesko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rêver

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna, Bikini.

(210) 543709 (220) 2022 06 03
(731) GRĄDZKA NATALIA LANG TOOLS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIAN PROFESSIONAL

(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 27.05.01
(510), (511) 8 Narzędzia ręczne.

(210) 543729 (220) 2022 06 03
(731) MORAJDA JAKUB, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALMERO

(531) 05.01.05, 05.01.12, 05.01.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 34 Pojemniki na tytoń i humidory, Popielniczki 
dla palaczy, Zapalniczki dla palaczy, Bibułki papierosowe, 
Etui na cygara, Filtry do tytoniu, Młynki do tytoniu, Ustni-
ki do papierosów, Popielniczki, Popielnice, Tacki do fajek, 
Przybory dla palaczy, Gilzy papierosowe, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, Usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych w Internecie, Rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do sto-
sowania z tytoniem.
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(210) 543747 (220) 2022 06 04
(731) MEDICEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) (znak słowny)
(540) Medicept
(510), (511) 42 Pisanie programów komputerowych do za-
stosowań medycznych, 44 Usługi telemedyczne, Usługi le-
karskie, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne, 
Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi 
medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na od-
ległość [tele-reporting], Usługi opieki medycznej świadczone 

przez kliniki i szpitale, Usługi w zakresie leczenia medyczne-
go, Usługi opieki medycznej, Kliniki medyczne, Konsultacje 
medyczne.

(210) 543845 (220) 2022 06 07
(731) SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) AMERICAN MEN
(510), (511) 34 Papierosy, Papierosy z filtrem.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 540958, 540986, 542893, 543240, 543644

2 540986, 541736

3 530349, 530642, 530643, 530644, 530647, 532624, 532626, 533901, 538508, 538757, 541223, 541498, 541736, 
542009, 542391, 542419, 542467, 543143, 543148, 543152, 543271

4 541695

5 530349, 530350, 530355, 530642, 530643, 530644, 530647, 532624, 532626, 538505, 538506, 538508, 538757, 
540930, 540957, 541223, 541498, 542391, 542461, 542662, 542999, 543062, 543143, 543144, 543146, 543187, 
543198, 543214, 543243, 543244, 543284

6 542383

7 543111, 543145, 543163

8 543129, 543709

9 497812, 533901, 534052, 538757, 541512, 542203, 542296, 542570, 542681, 542902, 543008, 543189, 543252, 
543253, 543258, 543296, 543297, 543300

10 532624, 532626, 543112, 543129

11 543050, 543312

12 541278

13 543258

14 533901, 543065

16 497812, 538757, 540698, 541171, 541240, 543029, 543113, 543292, 543296

17 540986

18 533901, 542009, 542416

19 510925, 510926, 510930, 542185, 542383, 542895, 543463, 543644

20 510925, 510926, 510930, 541695, 543112, 543286, 543339, 543463

21 541498, 543312

25 533593, 533901, 538932, 542009, 542570, 543057, 543100, 543271, 543278, 543280, 543289, 543292, 543689, 
543696

26 543689

28 497812, 534052, 541512, 541944, 541966, 543258, 543292

29 540958, 541477, 541478, 542492, 542786, 543125, 543136, 543240

30 526783, 530642, 530647, 540958, 541477, 541478, 542391, 542393, 542396, 542398, 542461, 542492, 542772, 
543046, 543050, 543136, 543268, 543278, 543280, 543289, 543338

31 542905, 543064, 543144, 543146

32 537191, 539461, 539883, 542482, 542492, 542529, 543251, 543271

33 539883, 541780, 541841, 541847, 542361, 543054, 543271

34 543729, 543845

35 533593, 533901, 536715, 538757, 538932, 540089, 540582, 540689, 540698, 540942, 540958, 541171, 541477, 
541478, 541610, 541695, 541736, 541773, 541987, 541994, 541998, 541999, 542001, 542002, 542004, 542005, 
542006, 542007, 542009, 542038, 542203, 542306, 542388, 542681, 542902, 543050, 543064, 543083, 543145, 
543152, 543157, 543207, 543252, 543253, 543278, 543279, 543280, 543289, 543296, 543312, 543323, 543324, 
543338, 543339, 543395, 543581, 543689, 543729

36 530741, 540698, 541767, 541987, 541994, 541998, 541999, 542001, 542002, 542004, 542005, 542006, 542007, 
543008, 543174, 543238, 543252, 543253, 543279, 543304, 543323, 543324, 543581
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2

37 534052, 540698, 541682, 541987, 541994, 541998, 541999, 542001, 542002, 542004, 542005, 542006, 542007, 
542203, 543111, 543145, 543202, 543250, 543256, 543581

38 540942, 541171, 542681, 543296

39 510925, 510926, 510930, 530741, 540698, 541171, 541610, 541987, 541994, 541998, 541999, 542001, 542002, 
542004, 542005, 542006, 542007, 542038, 542388, 543111, 543248, 543279, 543292

40 536715, 543111

41 497812, 510925, 510926, 510930, 536715, 538757, 540582, 540698, 540942, 541171, 541610, 541773, 541944, 
541966, 542038, 542203, 542388, 542853, 542869, 542902, 543021, 543028, 543066, 543067, 543207, 543258, 
543271, 543278, 543280, 543289, 543292, 543296, 543306, 543312, 543689

42 540986, 541773, 541987, 541994, 541998, 541999, 542001, 542002, 542004, 542005, 542006, 542007, 542296, 
542306, 542681, 543006, 543008, 543059, 543111, 543185, 543252, 543253, 543296, 543556, 543747

43 510925, 510926, 510930, 530741, 540089, 540698, 541477, 541478, 541767, 542076, 542388, 543140, 543268, 
543278, 543280, 543289, 543292, 543338, 543560, 543581

44 538757, 541940, 541987, 541994, 541998, 541999, 542001, 542002, 542004, 542005, 542006, 542007, 542404, 
542888, 543006, 543189, 543249, 543294, 543512, 543747

45 541987, 541994, 541998, 541999, 542001, 542002, 542004, 542005, 542006, 542007, 543258, 543323, 543327



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

ACORDI 543256

ALAMIGRAN 540957

AMERICAN MEN 543845

APARTAMENTY CRACOW.TRAVEL.PL 530741

ArtWil 543029

ASSENTE 543304

AUROBLOCK FAST 543062

AUTOLAMP.PL 543395

BARWY BOTANIKI 542419

BAW SIĘ pysznie 543136

Beautyllagen 541223

Bella Vista Residence 541767

BELVERAGE 542869

Between Love 542888

bfHorse 543064

bimv 543306

BIRRA MANIA 543251

BLACK ENERGY KING OF THE NIGHT  
JAK NOC TO BLACK 542482

BlephOpia 538505

BRICKS CLOUD SMART MATCH 542296

BROWAR BŁONIE 537191

BROWAR MOCZYBRODA EST 18 BREWED  
IN POLAND 539461

BUSINESS GARDEN Warszawa 542001

BUSINESS GARDEN Warszawa 542002

BUSINESS GARDEN Wrocław 541998

BUSINESS GARDEN Wrocław 541999

calo-pet 543144

CARDAN POLSKA 543145

CARPATHIAN MINT 543065

CARSEKT ZWALCZANIE SZKODNIKÓW 543250

Chelsea Clark 543100

CIUMKI 542461

CorneMax 538506

COVIPLEX 543112

cremova 543046

CUSTOS 542570

CZYSTE JEDZENIE 543338

DengU 542306

DexaProtect 530350

DIAHIT 543198

DIAMANT Cukier biały Z NATURY  
W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM 542772

DR AMBROZIAK LABORATORIUM 538757

DREAM-ER 540930

Dropel 543059

EKO Formuła 543644

EUROELEKTRA 543021

EVE ENERGY 543111

FARMY FOTOWOLTAICZNE 543008

FLEA AND TICK COLLAR 8 MONTH  
PROTECTION NEW 543214

FOODCOM 540958

Foodies Restaurant: Eat, Explore, Enjoy 543140

Gina 543148

GOER 542388

GORA 543185

GTPERFORMANCE 543163

HART LOGISTICS 543248

HELLENA ORANŻADA MILK oryginalny smak 542396

HELLENA ORANŻADA STRZELAJĄCA  
MUSSSUJĄCA 542393

HELLENA ORANŻADA ZERO CUKRU  
Oryginalny Smak 542398

hipoteczny.pl 543174

HOLIDAY CAMPING 510925

HOLIDAY SPORT 510926

HOLIDAYSPORT 510930

Honey MIRACLE 543152

HUTA SZKŁA BARBARA 543312

iH iHome 543238

inBillo 543324

INDIAN PROFESSIONAL 543709

INOVOX  Express 532626

INOVOX  Ultra 532624

ISKRA 536715

Jachttravel.pl 541610

JUNGLE 542361

K&K Design 543297

K&K 543300

K2 KIELECKA 2 542006

K2 KIELECKA 2 542007

K2 542004

K2 542005

KaliDrop 530355

KARKONOSKI FESTIWAL ŚWIATŁA 543207

kerabol 543146

ketolada 526783

Kind Leather EVO 542416
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kiosk express EKSPRESOWY  
SKLEP BUDOWLANY 542383

KOBIETY 533901

KOMTURIA NATURY 541773

kroplówkowo.pl TERAPIE WITAMINOWE 543249

KURS NA HR 540582

La RONDÉ 538932

Linetan Plus 530643

LORD 4 SPORT 541944

LORD 4 SPORT 541966

MAGIA NATURY 541841

MAGIA NATURY 541847

mahalo 543560

Makłowicz i Synowie 542492

MANUISLAN 530647

ManuPanteina 530644

MANU-S-PROTECT 530642

Marcin Bączyk Chociaż jesteś małym  
smykiem możesz zostać ratownikiem 542853

Medicept 543747

MENTALI 542404

Merkus 540698

METROLOGY AND HALLMARK 541240

MEVSPACE 542681

MICRO NX 543129

MINIO GO FOR IT 543339

Monaché Ink 541940

MONTERSI 542203

Moon Lark 539883

MTTSIM MIĘDZYNARODOWE TARGI  
TURYSTYKI SZKOLNEJ I MŁODZIEŻOWEJ 542038

MUMSY 542009

myNSapp 543252

myNSapp 543253

N NEXAY 542391

noissue 543057

noomi 543294

NOVA SILESIA 541987

OLSTEFF 543463

otifree 543143

PALMERO 543729

Pan Jajko 542786

PATENTOWINKI 543028

PGPO BUTY WYPRODUKOWANE W POLSCE 533593

POL rem 541682

polska marka 542905

POLSKA WIEŚ XXI Europejski Kongres  
Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów  
Wiejskich i Rolnictwa 540942

PREMIER FLEET 543279

PROMETHEUS 541695

PRZYSTANEK PODHALE 543581

PUZZLARY 543113

QPTO 541498

RatKat 542662

rever 543696

Rezogar 543284

RIVER VIEW GDAŃSK 541994

rozentuzjazmowani 543067

rozentuzjazmowany 543066

S & C PRODUKTY DLA CIEBIE 542893

SECESJA 541780

select4tech 540689

SENSITIVECOACHING Natalia Kubicka 543327

SEPTISILVER 530349

SeptOpia 538508

SHOPPO 543050

SILCO ElitE 542185

Smaker 543296

SmartSpine System 543189

sofa4you.pl 543286

SPECJALISTA 543512

Styl Myślenia Superbohatera 497812

SUBLIEM 542467

Sukcesiliana PIZZA OD KIZO BIG CHEESE  543278

Sukcesiliana PIZZA OD KIZO  
EXTRA MEAT BBQ  543280

SUKCESILIANA 543289

SZLIF-PAUL USŁUGI PARKIECIARSKIE 542895

ŚG Ślonski GYSZEFT 543157

tagliatelle PASTA & CO. 543268

termo 534052

torque technology 543202

Tribalanga 543271

TU ZACZYNA SIĘ PRZYGODA 543292

tu. RESTAURANT 542076

TUNKO LABORATORIES 543244

TUNKO MEDICAL TECHNOLOGY 543243

UNDO SCOOTER PARTS 541278

UNIPOLCOM 543240

vetima 543006

VIAGGIO 540089

VOITAS  ENGINEERING CONNECTED FUTURE 543556

waco 541736

WARSAW TRIBUTE 543689

WATAHA ARMOR 543258

WIERZBICKI I WSPÓLNICY 543323

Wirtualne Zakupy LIVE SHOP 543083

WYBOROWA PARTY 543054

WYROBY KOŚCIUSZKO 541477

WYROBY OD JANA KOŚCIUSZKO 541478

XIROBUD 542999

YZZY 542529
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Z Piątnicy, no bo skąd 543125

Zaraxa 543187

zgarnij premię 541171

Zhelta 541512



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.

781544 METAMORPHOSE 
(2022 04 29)

3

1182385 PROFI COOK (2022 05 10)
CFE: 09.07.09, 27.05.11 7, 11, 21

1310820 APPS MEET THE LATEST HARVEST  
(2022 04 20)
CFE: 27.05.02 32, 33

1433081 Le COQ EST 1807 (2022 04 27)
CFE: 03.07.03, 26.01.15, 
27.05.02

32, 33, 35, 39

1499022 teska (2022 03 17)
CFE: 25.03.25, 27.05.01, 29.01.12 11

1537381 QUAD STREAM (2022 05 05) 10, 21
1544463 BOVINO (2020 06 05, 2019 12 11)

CFE: 26.04.04, 27.05.04 18, 20, 24, 35
1556117 EASY DRINK FEELS GOOD SHAKE ZERO ALCO 

MIX COCKTAILS (2022 04 20)
CFE: 25.01.15, 27.01.12, 27.05.10 32

1571136 SHAKE (2022 04 20)
CFE: 11.03.02, 26.01.16, 27.05.01 33

1662559 easy block SIMPLY THE BEST  
(2022 03 10, 2022 03 08)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 19

1662650 FAgoods (2022 03 03)
CFE: 26.04.09, 26.13.25, 26.15.09, 
27.05.01, 29.01.12

9

1662696 FAgoods (2022 03 03)
CFE: 26.04.09, 26.13.25, 26.15.09, 
27.05.01, 29.01.12

9

1662747 Topology (2022 03 24)
CFE: 01.15.15 11

1662751 ROLLERMOUSE  
(2022 02 02, 2022 01 12)

9, 16, 35, 42

1662753 CONTOUR  
(2022 02 02, 2022 01 12)

9, 16, 35, 42

1662760 Dr. Bone (2021 12 18)
CFE: 28.19.00 30

1662820 MARQUE REPERE YATÉ  
(2022 03 28, 2021 10 11)
CFE: 01.01.02, 05.03.13, 24.17.24, 
27.05.04, 29.01.13

30

1662879 DOQU HOME (2021 10 14)
CFE: 26.01.03, 27.05.09, 
29.01.12

3, 11, 20, 24, 35

1662882 adreno for life (2021 10 20, 2021 06 22)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 25, 35

1662919 MELbet (2022 02 07)
CFE: 26.01.03, 26.11.08, 27.05.09, 29.01.12 41

1662953 COOK-IT (2022 03 11) 7, 11
1662983 REPRESENT RUM RR (2022 02 09)

CFE: 24.03.07, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13 33
1662992 VARESTA (2022 02 24, 2021 08 27) 5
1663030 H hengyuan (2022 03 31)

CFE: 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 28.03.00 1
1663085 REPRESENT RUM (2022 02 09)

CFE: 02.01.01, 19.01.05, 24.03.07, 
25.01.10, 27.05.04, 29.01.14

33

1663096 HIGA (2022 03 08)
CFE: 26.15.25, 27.05.01 11, 17, 35

1663137 (2022 04 07, 2022 03 22)
CFE: 01.03.01, 01.15.24, 26.11.01 33

1663139 biomondo (2021 12 15)
CFE: 05.03.13, 27.05.01 35, 38, 43

1663341 ER Electro Rent (2022 03 29)
CFE: 27.05.22 9

1663393 nold never old (2021 12 17)
CFE: 27.05.01 3, 5, 29, 30, 32, 41

1663414 UNILINK (2022 03 25, 2021 09 28) 6, 12



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1663030 

3  781544, 1662879, 1663393 

5  1662992, 1663393 

6  1663414 

7  1182385, 1662953 

9  1662650, 1662696, 1662751, 1662753, 1663341 

10  1537381 

11  1182385, 1499022, 1662747, 1662879, 1662953, 1663096 

12  1663414 

16  1662751, 1662753 

17  1663096 

18  1544463 

19  1662559 

20  1544463, 1662879 

21  1182385, 1537381 

24  1544463, 1662879 

25  1662882 

29  1663393 

30  1662760, 1662820, 1663393 

32  1310820, 1433081, 1556117, 1663393 

33  1310820, 1433081, 1571136, 1662983, 1663085, 1663137 

35  1433081, 1544463, 1662751, 1662753, 1662879, 1662882, 1663096,
 1663139 

38  1663139 

39  1433081 

41  1662919, 1663393 

42  1662751, 1662753 

43  1663139



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.

535150 F & F FILIPOWSKI SPÓŁKA JAWNA
2022 01 29 9, 37, 38, 42

516746 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 05 23 30

516754 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 05 23 30

537224 TEC-2000 Ltd.
2022 05 27 4

537730 EL BAIK FOOD SYSTEMS Company S.A.
2022 05 30 43

537757 EL BAIK FOOD SYSTEMS Company S.A.
2022 05 30 43

537224 PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 05 27 4

534391 Bath & Body Works Brand Management Inc.
2022 05 30 3, 35, 41, 44

538815 Libri GmbH
2022 05 30 9, 16, 35, 41, 42



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

21/2022

79

Z.542656

(210) 542656      (220) 2022 05 03
(731) KUROWSKI STANISŁAW, 
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fish magnet

(210) 542656      (220) 2022 05 03
(731) KUROWSKI STANISŁAW, 
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FishMagnet

102
(wykaz alfabetyczny)

Fish magnet                             542656 FishMagnet                              542656
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