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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 29 sierpnia 2022 r. Nr ZT35

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) 496871 (220) 2019 03 08
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) CRACOW HOME OF CRAFT SPIRITS
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, 
koktajle alkoholowe, nalewki, whisky.

(210) 511933 (220) 2020 03 27
(731) ŻERDZIŃSKA ALEKSANDRA IPL, Świętochłowice
(540) (znak słowny)
(540) Kobieta kontra czas
(510), (511) 41 edukacja i szkolenia w dziedzinie ochrony 
zdrowia i urody, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, szkoleń, seminariów, warsztatów oraz kursów z zakresu 
medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii i derma-
tochirurgii, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony 
zdrowia i urody w celach edukacyjnych, usługi edukacyjne 
dotyczące terapii kosmetycznej, publikowanie tekstów on-
line z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermato-
logii i dermatochirurgii, dietetyki, odżywiania, kosmetologii, 
pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, udostępnianie 
publikacji online z zakresu medycyny, medycyny estetycz-
nej, dermatologii i dermatochirurgii, dietetyki, odżywiania, 
kosmetologii, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody.

(210) 517690 (220) 2020 08 31
(731) MOCARSKI MARCIN MARBA-SPORT, Miszewko
(540) (znak słowny)
(540) hydrotex
(510), (511) 18 bagaż, czekany, kije alpejskie, kije trekkingo-
wi, laski, kijki marszowe, parasole plażowe, parasole [parasole 
przeciwsłoneczne], osprzęt do uprzęży, plecaki dla alpini-
stów, plecaki, plecaki dla wędrowników, plecaki [małe], ple-
caki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki wycieczkowe, 
sportowe torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby 
gimnastyczne, torby lekkoatletyczne, torby myśliwskie, torby 
na odzież sportową, torby podręczne na odzież sportową, 
torby sportowe, torby turystyczne, uniwersalne torby gimna-
styczne, uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby 
sportowe na kółkach, walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, 20 zamknięcia 
do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, jaśki nadmuchiwa-
ne [poduszki], krzesła nadmuchiwane, krzesła dla wędkarzy, 
ławki do boisk sportowych, ławki do keyboardu, ławki do pól 
golfowych, leżaczki dziecięce typu bujaki, leżaki, leżaki 
do opalania, łóżka plażowe, łóżka plażowe z osłonami prze-
ciwwiatrowymi, łóżka polowe, łóżka przenośne, łóżka składa-
ne, łóżka turystyczne dla dzieci, materace dmuchane, mate-
race dmuchane, do celów niemedycznych, materace dmu-
chane kempingowe, materace kempingowe, materiał z two-
rzyw sztucznych do wyściełania bagażu, maty do spania, 
meble nadmuchiwane, meble kempingowe, nadmuchiwa-
ne podgłówki, nadmuchiwane poduszki, inne niż do celów 

medycznych, nadmuchiwane posłania dla zwierząt domo-
wych, paliki namiotowe niemetalowe, pływające nadmuchi-
wane siedzenia, pływające nadmuchiwane materace, pod-
stawy do łóżek wodnych [inne niż do użytku medycznego], 
poduszki dmuchane, pokrowce na odzież [magazynowanie], 
pokrowce na ubrania, stojaki do butelek, stoły piknikowe, 
unoszące się na wodzie [nadmuchiwane] siedzenia, wodne 
łóżka, zagłówki nadmuchiwane, 22 kapoki, liny, liny cumow-
nicze, nie z metalu, liny do namiotów, liny do użytku morskie-
go, liny do bungee, liny elastyczne, lassa, liny kotwiczne, linki 
i sznury, liny wspinaczkowe, liny z włókien naturalnych i syn-
tetycznych, liny ze słomy, listwy do żagli, materiały do pro-
dukcji żagli, namioty, namioty [daszki] dla pojazdów, namioty 
[daszki] do przyczep kempingowych, namioty do upraw, 
namioty do celów wspinaczkowych lub kempingowych, na-
mioty do użytku w wędkarstwie, namioty do wspinaczki gór-
skiej, namioty doczepiane do pojazdów, namioty kempingo-
we, nakrycia basenów, plandeki, markizy, namioty i niedopa-
sowane pokrycia, sieci rybackie, torby na żagle, torby i worki 
do pakowania, przechowywania i transportu, worki biwa-
kowe stanowiące osłony, żagle, żagle do desek windsur-
fingowych, żagle do katamaranów, żagle do łodzi, żagle 
do nart, żagle do statków, żagle przeznaczone dla jachtów,  
25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, artykuły odzieżo-
we do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeź-
dzieckie], artykuły odzieżowe dla wędkarzy, bielizna termo-
aktywna, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze sportowe 
pochłaniające wilgoć, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy 
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, 
bryczesy, bryczesy do chodzenia, buty dla motocyklistów, 
buty do baseballu, buty do biegania, buty do boksu, buty 
do gry w polo, buty do hokeja, buty do jazdy konnej, buty 
do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do koszykówki, buty 
do kręgli, buty do nakładania po nartach, buty do rugby, 
buty do piłki ręcznej, buty do siatkówki, buty do siatkówki 
nożnej, buty do snowboardu, buty do stepowania, buty 
do tańca, buty do tańca towarzyskiego, buty do trekkingu, 
buty do wody, buty do wspinaczki, buty gimnastyczne, buty 
golfowe, buty jeździeckie, buty lekkoatletyczne, buty mary-
narskie, buty motocyklowe, buty narciarskie, buty narciarskie 
i snowboardowe i elementy do nich, buty piłkarskie, buty 
sportowe, buty tenisowe [obuwie sportowe], buty treningo-
we [obuwie sportowe], buty turystyczne [do chodzenia 
na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty 
wodoodporne do wędkarstwa, chustki [apaszki], chustki 
na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach, 
chusty [odzież], chusty pareo, chusty plażowe, chusty, szale 
na głowę, ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi no-
gawkami], czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki 
bez daszków, czapki do gry w golfa, czapki dziane, czapki 
futrzane, czapki i czapeczki sportowe, czapki jako nakrycia 
głowy, czapki kolarskie, czapki kucharskie, czapki narciarskie, 
czapki wełniane, czapki sportowe, czapki z daszkiem, czapki 
z pomponem, czapki ze sztucznego futra, czepki damskie, 
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męskie, dziecięce, czepki do waterpolo, czepki kąpielowe, 
czepki pod prysznic, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
daszki przeciwsłoneczne, daszki [nakrycia głowy], daszki, 
daszki czapek, daszki jako nakrycia głowy, daszki [odzież], 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], długie kimona 
(nagagi), długie kurtki, dresy ortalionowe, dresy wiatroszczel-
ne, duże luźne kaptury [odzież], gumowce, gumowe buty 
wędkarskie, gumowe płaszcze nieprzemakalne, kamizelki, 
kamizelki dla rybaków, kamizelki do ochrony przed wiatrem, 
kamizelki pikowane, kamizelki myśliwskie, kamizelki pucho-
we, kamizelki kamuflażowe, kamizelki skórzane, kamizelki 
z polaru, kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kapelusze 
plażowe, kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze przeciw-
słoneczne, kapelusze słomkowe, kapelusze turzycowe [suge-
-gasa], kapelusze w kształcie dzwonka [cloche], kapelusze 
wędkarskie typu bucket hat, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, 
kaptury, kaszkiety, kimona, kimona do karate, kimona japoń-
skie, kolce [buty] do biegania, kombinezony, kombinezony 
do latania, kombinezony do snowboardu, kombinezony 
do nart wodnych, kombinezony narciarskie, kombinezony 
jednoczęściowe, kombinezony narciarskie do zawodów, 
kombinezony piankowe, kombinezony piankowe dla narcia-
rzy wodnych, kombinezony piankowe do nart wodnych 
i sportów podwodnych, kombinezony piankowe do surfin-
gu, kombinezony piankowe do windsurfingu, kombinezony 
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kombi-
nezony przeciwdeszczowe, kombinezony zimowe, kominiar-
ki, kominiarki narciarskie, komplety do biegania [odzież], 
komplety do joggingu [odzież], komplety koszulek i spode-
nek, komplety narciarskie, komplety odzieżowe ze spoden-
kami, komplety sportowe, korki do butów piłkarskich, korki 
do mocowania do butów sportowych, koszule sportowe, 
koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule z ochrania-
czami do użytku sportowego, koszulki dla siatkarzy, koszulki 
do futbolu amerykańskiego, koszulki do gry w rugby, koszul-
ki do jogi, koszulki do tenisa, koszulki gimnastyczne bez ręka-
wów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, ko-
szulki polo z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy do upra-
wiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurt-
ki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki budrysówki, kurtki 
dla rybaków, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki jako 
odzież sportowa, kurtki motocyklowe, kurtki myśliwskie, 
kurtki narciarskie, kurtki nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, 
kurtki pikowane [odzież], kurtki przeciwdeszczowe z kaptu-
rem, kurtki pilotki, kurtki puchowe, kurtki rybackie, kurtki sa-
fari, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki sportowe 
do rozgrzewki, kurtki w stylu safari, kurtki wędkarskie, kurtki 
wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki z dzianiny polarowej, 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki 
z rękawami, legginsy, nakrycia głowy, nakrycia głowy dla ry-
baków, narzutki [znaczniki] sportowe do futbolu amerykań-
skiego, obuwie, obuwie dla rybaków, obuwie do celów re-
kreacji, obuwie do golfa, obuwie do łowienia ryb, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie do wspinaczki, obuwie gim-
nastyczne, obuwie gumowe, obuwie lekkoatletyczne, obu-
wie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie przeciwdeszczowe, 
obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, obuwie wspinaczko-
we, odzież, odzież dla kolarzy, odzież dla łyżwiarzy, odzież dla 
rowerzystów, odzież do biegania, odzież do jazdy na moto-
cyklu, odzież do łyżwiarstwa figurowego, odzież do sztuk 
walki, odzież do tenisa, odzież do uprawiania judo, odzież 
do uprawiania zapasów, odzież gimnastyczna, odzież golfo-
wa, inna niż rękawiczki, odzież narciarska, odzież nieprzema-
kalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież 
przeciwdeszczowa, odzież sportowa, odzież surfingowa, 
odzież taneczna, odzież treningowa, odzież w stylu sporto-
wym, odzież wodoodporna, odzież żeglarska nieprzemakal-

na, okrycia przeciwdeszczowe, opaski przeciwpotne, opaski 
przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne na głowę, 
opaski przeciwpotne na nadgarstek, opaski na głowę 
[odzież], płaszcze sportowe, płaszcze przeciwdeszczowe, 
płaszcze kąpielowe z kapturem, płaszcze kąpielowe, pulowe-
ry, pulowery bez rękawów, pulowery do gry w tenisa, pulo-
wery z długimi rękawami, pulowery z kapturem, pulowery 
z polaru, rękawice do nurkowania, rękawice do snowboardu, 
rękawice jeździeckie, rękawice motocyklowe, rękawice nar-
ciarskie, rękawice snowboardowe z jednym palcem, rękawi-
ce, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, ręka-
wiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki dla rowerzystów, 
rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki 
zimowe, skarpetki wchłaniające pot, skarpetki przeciwpotne, 
skarpetki sportowe, skarpetki dla sportowców, skarpetki 
do gry w tenisa, skarpety do sportów wodnych, skarpety 
sportowe, skarpety termoaktywne, śniegowce, spodenki 
bokserskie, spodenki dla rowerzystów, spodenki do futbolu 
amerykańskiego, spodenki do rugby, spodenki kąpielowe, 
spodenki rowerowe na szelkach, spódnice golfowe, spód-
niczki baletowe, spódniczki do gry w tenisa, spodnie do ćwi-
czeń fizycznych, spodnie do futbolu amerykańskiego, 
spodnie do jeździectwa, spodnie do gry w golfa, spodnie 
do joggingu, spodnie do jogi, spodnie do rozgrzewki, 
spodnie dresowe, spodnie golfowe, spodnie joggingowe, 
spodnie kolarskie, spodnie myśliwskie, spodnie narciarskie, 
spodnie narciarskie [na szelkach], spodnie nieprzemakalne, 
spodnie od dresu, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie 
snowboardowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, 
spodnie sportowe, spodnie z ochraniaczami do użytku spor-
towego, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], staniki 
sportowe, stroje baseballowe, stroje dla sędziów sporto-
wych, stroje do jazdy na nartach wodnych, stroje do judo, 
stroje do karate, stroje do kendo, stroje do sportów walki, 
stroje do taekwondo, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczo-
we, stroje sportowe, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
szorty do gry w tenisa, szorty gimnastyczne, szorty golfowe, 
szorty kąpielowe, szorty [odzież], szorty sportowe, szorty 
z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z polaru, teni-
sówki, termoaktywne nakrycia głowy, topy [odzież], topy 
sportowe do rozgrzewki, torby specjalnie przystosowane 
do butów narciarskich, torby specjalnie przystosowane 
do obuwia myśliwskiego, trykot, trykoty z długimi nogawka-
mi, ubiory do uprawiania sztuk walki, ubrania dla kolarzy, 
wstawki do trykotów [części odzieży], wstawki do kostiu-
mów kąpielowych [części odzieży], 28 akcesoria nadmuchi-
wane do basenów, akcesoria do pływania, amunicja do broni 
paintballowej [artykuły sportowe], amunicja do pistoletów 
do paintballa, antenki do siatek do gry w siatkówkę, aparatu-
ra do łucznictwa, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły 
i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, baseny 
do zabawy, baseny kąpielowe [zabawki], bazy baseballowe, 
bazy do softballu, bandy do stołów bilardowych [sprzęt 
do gry], bandy na stoły będące częściami stołów bilardo-
wych, bandy na stoły będące częściami stołów do snookera, 
bazy domowe do gry w softball, bazy miotaczy [baseball], 
beczki do rzutek, bilardowe kije, bilardowe końcówki do ki-
jów, bile ponumerowane do gry w bilard, blanki do wędek, 
bloczki do jogi, bloki startowe [artykuły sportowe], bloki star-
towe [do sportów na bieżni], bloki startowe na zawody spor-
towe, bloki startowe [sprzęt pływacki], bobsleje, bodyboard, 
bokserskie worki treningowe, bramki do gry w bandy, bramki 
do piłki nożnej, bramki do unihokeja, bramki hokejowe, błoto 
do wcierania w piłki do gry w baseball i softball, błystki obro-
towe [przynęty wędkarskie], brodziki [płytkie baseny], broń 
do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń 
ninja do zabawy, broń paintballowa [artykuły sportowe], 
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broń strzelecka zabawkowa, bumerangi, buty łyżwiarskie 
z przymocowanymi łyżwami, celowniki do łuku, inne niż te-
leskopowe, chińskie lotki [jianzi], chusty do jogi, cięciwy 
do łuków, ciężarki do wędek, ciężarki na nadgarstki i kostki 
do ćwiczeń, ciężarki z wolframu do wędkarstwa, czujniki bra-
nia [sprzęt wędkarski], dart, deseczka z otworami do gry 
w cribbage, deski do bodysurfingu, deski do paddieboardin-
gu, deski do pływania, deski do pływania do celów rekreacyj-
nych, deski do pływania z latawcem [kiteboard], deski 
do sportu wodnego skimboard, deski do uprawiania spor-
tów wodnych, deski do wakeboardingu, deski do wakeskate, 
deski kneeboardowe, deski surfingowe, deski surfingowe 
z żaglem, deski typu bodyboard, deski windsurfingowe, de-
ski z kołami z oponami do mountainboardingu, deskorolki, 
dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, dmu-
chane tuby do dopingowania, dołki do puttowania [golf], 
dopasowane pokrowce do rakiet do gry w racquetball, do-
pasowane pokrowce na deski typu bodyboard, dopasowane 
pokrowce na główki kijów golfowych, dopasowane pokrow-
ce na kije golfowe, dopasowane pokrowce na kije narciarskie, 
dopasowane pokrowce na kije golfowe typu putter, dopaso-
wane pokrowce na narty, dopasowane pokrowce na rakiety 
tenisowe, dopasowane pokrowce na rakiety do badmintona, 
dopasowane pokrowce na rakiety do squasha, dopasowane 
pokrowce na sprzęt sportowy, dopasowane pokrowce 
na torby do golfa, drążki do ćwiczeń, drążki do hantli do pod-
noszenia ciężarów, drążki pogo, drążki do podciągania 
na drzwi, dyski do rzucania, dyski latające, dyski sportowe, 
elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, 
etui na kije baseballowe, ergometry wioślarskie, etui na rzutki 
do gry w darta, etykiety na torby golfowe, futerały na kije bi-
lardowe, futerały na narty, futerały do kijów bilardowych, flo-
rety do szermierki, florety [szermiercze florety], futerały 
na wędki, futerały przystosowane do noszenia artykułów 
sportowych, gimnastyczne drążki poziome, główki kijów 
golfowych, golfowe kije, groty do strzał łuczniczych, groty 
do strzał myśliwskich, gruszki bokserskie na sprężynie, grusz-
ki bokserskie dla dzieci, gry sportowe, gwizdki do zabawy, 
gumki naramienników do użytku sportowego, gumowe piłki 
do baseballu, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkar-
skie, hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettle-
bell, harpuny do broni harpunowej [artykuły sportowe], har-
puny do użytku w rybołówstwie, kije [artykuły sportowe], 
kije baseballowe, kije bilardowe, kije bilardowe [do gry 
w pool], kije do gier, kije bilardowe, kije do gier z piłką, kije 
do gry w bandy, kije do gry w polo [mallety], kije do gry 
w shuffleboard, kije do hokeja na lodzie, kije do hokeja na tra-
wie, kije do krykieta, kije do lacrosse, kije do nordic walking, 
kije do snookera, kije do softballu, kije do unihokeja, kije gol-
fowe, kije golfowe typu putter, kije hokejowe, kije narciarskie, 
kijki do nartorolek, kijki narciarskie, koła do pływania, koła 
sportowe, kołczany łucznicze, kołeczki do stawiania piłek 
golfowych, kosze do gry w koszykówkę, kosze do koszyków-
ki, kosze do łapania piłek, kosze do zbierania piłek teniso-
wych, koszyki wędkarskie [pułapki], krawędzie nart, krążki 
do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka] wewnątrz, 
krążki do grania w shuffleboard, krążki do gry w hokeja, krąż-
ki do gry w hokeja na stołach do grania, krążki do hokeja, 
krążki do wzmacniania uchwytu, krążki hokejowe, kreda 
do kijów bilardowych, kreda do kijów do gry w pool bilard, 
kręgle, krętliki wędkarskie, kubki na kości do gry, kule bilardo-
we, kule do gry, kule do gry w bocce, kule do gry w kręgle, 
kule do pchnięcia kulą, kule do petanki, kule [gry], kule żela-
zne do użytku w pchnięciu kulą, kulki do rozgrywania gier, 
kulki wypełnione farbą do gry w paintball, kulki wypełnione 
farbą do gry w paintball [pociski], kusze [sprzęt sportowy], 
kusze do nurkowania z mechanizmem sprężynowym [sprzęt 

nurkowy], kusze do łowienia podwodnego [sprzęt nurkowy], 
kulki z farbami do użytku jako pociski paintballowe w grach 
wojennych, ławki do ćwiczeń, ławki do ćwiczenia mięśni 
brzucha, ławki do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku 
gimnastycznego, ławki do użytku sportowego, linki dojazdy 
na nartach wodnych, linki do kijów do lacrosse, linki do la-
tawców, linki holownicze do jazdy na nartach wodnych, liny 
do gimnastyki rytmicznej, liny torowe [sprzęt pływacki], ło-
patki pływackie, lotki [gry], łuki do łucznictwa, łuki do strzela-
nia, łuki sportowe, łuki strzelnicze, łuki używane w trakcie 
polowań, łyżworolki, łyżwy, łyżwy do gry w hokeja na lodzie, 
lotnie, maski do baseballa, markery do gry w paintball, maski 
szermiercze, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, 
maszty do desek windsurfingowych, maszynki do klejenia 
lotek do strzał łuczniczych, maszyny do ćwiczeń fizycznych 
wyposażone w ciężarki, maszyny do ćwiczeń sprawnościo-
wych, maszyny do gry w kręgle, maszyny do gry w pinball, 
maszyny do przysiadów, maszyny do rzucania piłek, maszy-
ny do wyrzucania piłek tenisowych, maszyny i urządzenia 
do kręgli, materiały strunowe do rakiet sportowych, maty 
do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka], sprzęt 
golfowy, maty golfowe, młoty do sportów, mostki bilardowe, 
mostki bilardowe [sprzęt do gier], myślistwo (gwizdki - wabi-
ki), naboje do procy, naciągi do rakiet, naciągi do rakiet 
do gry w racpuetball, naciągi do rakiet squash, naciągi do ra-
kiet tenisowych, naciągi do rakiet [tenisowych lub badminto-
nowych], naciągi do rakiet wykonane z jelita, naciągi natural-
ne do rakiet tenisowych wykonane z jelita, naciągi naturalne 
do rakiet do squasha wykonane z jelita, naciągi rakiet do bad-
mintona, nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, 
nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], na-
dmuchiwane dętki do użytku w rekreacji wodnej, nadmuchi-
wane pływadełka dla wędkarzy, nadmuchiwane worki bok-
serskie, nadmuchiwane worki do bicia, nadmuchiwane za-
bawki do basenu, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, nago-
lenniki [artykuły sportowe], nagolenniki lekkoatletyczne, na-
golenniki piłkarskie, nakładki z tarczą do gry w rzutki, nako-
lanniki [artykuły sportowe], nakolanniki do gry w futbol 
amerykański, nakolanniki do użytku sportowego, nakolanniki 
do użytku w grze w piłkę nożną, nakrycia na końcówki kijów 
golfowych, nałokietniki do gry w futbol amerykański, na-
parstniki łucznicze, napinacze łuków, naramienniki do gry 
w futbol amerykański, naramienniki do użytku sportowego, 
nartorolki, narty, narty do monoskiingu, narty skiboardowe, 
narty zjazdowe, narzędzia ręczne do zabawy, numerowane 
bile do gier bilardowych, obciążniki na nadgarstki, do ćwi-
czeń, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], obciążniki nóg 
do użytku sportowego, obręcze do koszykówki, obręcze 
gimnastyczne, obręcze sportowe, obręcze wykorzystywane 
w gimnastyce rytmicznej, obrotowe uchwyty do pompek, 
obrotowe uchwyty do worków treningowych, ochraniacze 
amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochra-
niacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze ciała 
do gry w futbol amerykański, ochraniacze ciała do użytku 
sportowego, ochraniacze [części strojów sportowych], 
ochraniacze dla bramkarza do gry w hokeja na trawie, ochra-
niacze dla bramkarzy do hokeja na lodzie, ochraniacze dla 
bramkarzy, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochra-
niacze do taekwondo, ochraniacze do uprawiania sportu, 
ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze genitaliów 
do użytku podczas uprawiania sportu, ochraniacze klatki 
piersiowej do gry w futbol amerykański, ochraniacze 
na brzuch do taekwondo, ochraniacze na gardło do użytku 
sportowego, ochraniacze na goleń do użytku sportowego, 
ochraniacze na klatkę piersiową przystosowane do uprawia-
nia taekwondo, ochraniacze na klatkę piersiową [do użytku 
w grze w baseball], ochraniacze na klatkę piersiową do użyt-
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ku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową [do hokeja], 
ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na deskorol-
ce [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie [artykuły spor-
towe], ochraniacze na łokcie do użytku wjeździe na deskorol-
ce, ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze 
[artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane 
do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze na ramio-
na i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona 
do gry w baseball, ochraniacze na ręce przystosowane 
do użytku sportowego, ochraniacze na pięści [artykuły spor-
towe], ochraniacze na palce do koszykówki, ochraniacze 
na nogi przystosowane do uprawiania sportu, ochraniacze 
na nogi [ochraniacze do gry w krykieta], ochraniacze na nogi 
do gry w futbol amerykański, ochraniacze na nadgarstki 
do użytku sportowego, ochraniacze na łyżwy, ochraniacze 
na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły 
sportowe], ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochra-
niacze podbicia do użytku sportowego, ochraniacze przed-
ramienia [artykuły sportowe], ochraniacze ramion dla łuczni-
ków, ochraniacze talii do użytku sportowego, ochrona 
na pięści [artykuły sportowe], ochronne maski na twarz 
do użytku w szermierce, ochronne pokrowce na rakiety, od-
bijacze bramkarskie do trenowania hokeja, odskocznie 
do gimnastyki, opaski do uchwytów rakiet tenisowych, opa-
ski na uchwyt do rakiet do badmintona, opaski na uchwyt 
rakiet do squasha, opaski na uchwyt rakietek do tenisa stoło-
wego, osęki wędkarskie, osłony bezpieczeństwa do słupków 
do tenisa, osłony dla nart, osłony na cel do karate, osłony 
na golenie do karate, osłony kamuflujące do polowań, osłony 
na wiązania do nart, ostrza łyżew, oszczepy [artykuły sporto-
we], oszczepy [do sportów terenowych], otwarte celowniki 
do łuków do łucznictwa, pałki gimnastyczne, paletki do gier 
z piłeczką i paletką [paddieball], pancerze do kendo, paralot-
nie, paski do jogi, paski mocujące do desek typu bodyboard, 
pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, pasy do pły-
wania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], 
pasy lędźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary, 
pasy na talię, do ćwiczeń, pasy wędkarskie, piaskownice  
[artykuły sportowe], piłeczki antystresowe do ściskania 
w dłoniach, piłeczki do gier z piłeczką i paletką [paddieball], 
piłeczki do ściskania antystresowe, piłeczki do tenisa stoło-
wego, piłeczki do żonglowania, piłkarzyki, piłki antystresowe 
do ćwiczeń, piłki baseballowe, piłki baseballowe [nie mięk-
kie], piłki do ćwiczeń, piłki do futbolu amerykańskiego, piłki 
do futsalu, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piłki do gry, piłki 
do gry netball, piłki do gry „piłka na uwięzi”, piłki do gry 
w bandy, piłki do gry w dwa ognie, piłki do gry w futbol ame-
rykański, piłki do gry w hokeja na trawie, piłki do gry w pad-
die tenis, piłki do gry w polo, piłki do gry w rugby„piłki do gry 
w racguetball, piłki do gry w sepak takraw, piłki do gry w uni-
hokeja, piłki do koszykówki, piłki do krykieta, piłki do lacrosse, 
piłki do pilatesu, piłki do piłki nożnej, piłki do placów zabaw, 
piłki do rugby, piłki do ściskania w postaci piłek gumowych 
do ćwiczenia rąk, piłki do siatkówki, piłki do soft tenisa, piłki 
do softballu, piłki do sportów rakietowych, piłki do squasha, 
piłki do waterpolo, piłki do zabawy, piłki futbolowe, piłki gim-
nastyczne, piłki gimnastyczne do jogi, piłki golfowe, piłki 
grzechotki będące zabawkami, piłki gumowe, piłki jako 
sprzęt sportowy, piłki lekarskie, piłki plażowe, piłki ręczne, pił-
ki sportowe, piłki sportowe nadmuchiwane, piłki tenisowe 
[nie miękkie], piłki tenisowe, piórka do rzutek, platformy 
do ćwiczeń, płetwy denne do desek z żaglem, płetwy do de-
sek surfingowych, płetwy do desek windsurfingowych, płe-
twy do nurkowania, płetwy do nurkowania z akwalungiem, 
płetwy do pływania, płetwy surfingowe, płotki [do bieżni], 
płotki do użytku w lekkoatletyce, płotki do użytku w trenin-
gu lekkoatletycznym, pneumatyczne markery do gry w pa-

intball, podbieraki dla wędkarzy, podpórki do wędek, pod-
pórki do snookera, podpórki pod kije bilardowe, podstawki 
pod kije bilardowe, poduszki amortyzujące kopnięcia karate, 
pojemniki na piłki tenisowe, pojemniki na rzutki do darta, po-
jemniki przystosowane do przechowywania rzutek, pojem-
niki na zestawy do krokieta, pokrowce do nart wodnych, po-
krowce dopasowane na główki kijów golfowych, pokrowce 
na deski surfingowe, pokrowce na deski z żaglem, pokrowce 
na główki kijów golfowych, pokrowce na główki rakiet 
do squasha, pokrowce na kije bilardowe, pokrowce na kije 
do softballu, pokrowce na kije golfowe, pokrowce na koło-
wrotki wędkarskie, pokrowce na łuki dla łucznictwa, pokrow-
ce na rakietki do tenisa stołowego, pokrowce na rakiety, po-
krowce na rakiety do gry w squasha, pokrowce na rakiety 
[do tenisa albo badmintona], pokrowce na rakiety do tenisa, 
pokrowce wyprofilowane na rakiety do tenisa stołowego, 
pokrycia ślizgów nart, pokrycie ślizgów nart, pomoce trenin-
gowe do gry w golfa, pompki do piłek, poręcze równoległe 
do gimnastyki, poziome automaty do gry w pinball [automa-
ty korinto], pręty sprężynowe [ekspandery] do ćwiczeń, pro-
ce [artykuły sportowe], przedłużenia do kijów bilardowych, 
przedmioty do rzucania rzutek strzelniczych, przenośne 
bramki do gry w baseball, przenośny domowy sprzęt gimna-
styczny, przybory do łucznictwa, przybory wędkarskie, przy-
krycia na rakietki do tenisa stołowego, przynęty do polowa-
nia, przynęty myśliwskie lub wędkarskie, przynęty myśliwskie 
na ptaki wodne, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztucz-
ne, przypony wędkarskie, przyrząd wskazujący poprzez wy-
dawanie dźwięku do użytku w wędkarstwie, przyrządy 
do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], 
przyrządy do regulacji przechyłu przy uderzeniu w golfie, 
przyrządy do wyjmowania haczyków stanowiące część 
sprzętu wędkarskiego, przyrządy do wyrzucania rzutek 
strzelniczych, przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimna-
styczne do rozciągania, przyrządy stosowane do ćwiczeń fi-
zycznych, przyrządy stosowane w kulturystyce, pudełka 
na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], pudełka z wy-
skakującymi figurkami na sprężynce, pudełka na przynęty 
wędkarskie [artykuły wędkarskie], rączki do wędek, rączki 
do rakiet, rączki latawców, rakietki do badmintona, rakietki 
do gry w hokeja na stołach do grania, rakietki do tenisa stoło-
wego, rakiety do badmintona, rakiety do gry w racquetball, 
rakiety do squasha, rakiety do tenisa, rakiety do tenisa atfor-
mowego [paddie], rakiety do tenisa ziemnego, rakiety [ra-
kietki], rakiety śnieżne, rakiety tenisowe, rakiety zabawkowe, 
ręczne trenażery nóg, ręcznie obsługiwane obręcze do ćwi-
czeń oporowych na górne i dolne partie ciała, rękawice ba-
seballowe, rękawice bilardowe, rękawice bokserskie, rękawi-
ce dla chwytaczy do gry w baseball, rękawice dla pałkarzy, 
rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice dla pierw-
szobazowego [baseball], rękawice do futbolu amerykańskie-
go, rękawice do gier, rękawice do gry w kręgle, rękawice 
do gry w piłkę nożną, rękawice do gry w piłkę ręczną, rękawi-
ce do gry w softball, rękawice dojazdy na nartach wodnych, 
rękawice do karate, rękawice do lacrosse, rękawice do pod-
noszenia ciężarów, rękawice do szermierki, rękawice do rac-
guetball, rękawice do taekwondo, rękawice do windsurfingu, 
rękawice golfowe, rękawice hokejowe, rękawice kote, rękawi-
ce ochronne [rękawice do uprawiania łucznictwa], rękawice 
płetwy do pływania, rękawice sparingowe, rękawice wyko-
nane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, rę-
kawiczki pływackie, rękawki do pływania, ringi bokserskie, 
ringi do zabawy w zapasy, rolki do stacjonarnych rowerów 
treningowych, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, 
równoważnie [gimnastyczne], równoważnie [sprzęt gimna-
styczny], sanie [sprzęt rekreacyjny], sanki, sanki blokujące 
do futbolu amerykańskiego, sanki bobslejowe [artykuły 
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sportowe], sanki do skeletonu [artykuły sportowe], sanki 
do zjeżdżania z górek dla rozrywki, sanki i ślizgacze do celów 
rekreacyjnych, shafty do rzutek (do gry w darta), siatki 
do badmintona, siatki do bramek, siatki do bramek do gry 
w piłkę nożną, siatki do bramek do hokeja na lodzie, siatki 
do celów sportowych, siatki do gier z piłką, siatki do gry 
w piłkę, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki do gry w racqu-
etball, siatki do hokeja na lodzie, siatki do klatek do odbijania 
piłki baseballowej, siatki do koszykówki, siatki do łuz w stole 
bilardowym, siatki do sportów, siatki do sportowych gier pił-
kowych, siatki do tenisa atformowego, siatki do tenisa stoło-
wego, siatki do uprawiania gry w golfa, siatki i słupki do teni-
sa, siatki tenisowe, sieci wędkarskie, skakanki, skistopery 
do wiązań narciarskich, smycze do desek surfingowych, słup-
ki do tenisa, słupki do siatki do tenisa stołowego, słupki 
do siatek tenisowych [sprzęt sportowy], słupki do mocowa-
nia siatki do badmintona, słupki do gry w siatkówkę, słupki 
do bramek o zmniejszonych rozmiarach, słupki do bramek, 
sliotar (piłka do hurlingu), skrzynki na przybory wędkarskie, 
skrzynie gimnastyczne, smycze do desek typu bodyboard, 
spadochrony do paralotni, spadochrony oporowe do trenin-
gu atletycznego, spławiki wędkarskie, spodenki z ochrania-
czami do gry w futbol amerykański, spodki do zjeżdżania 
po śniegu [jabłuszka], sportowe nakolanniki do jazdy na łyż-
wach, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, sportowe 
nakolanniki do jazdy na deskorolce, sportowe nałokietniki 
do jazdy na rowerze, sportowe nałokietniki do jazdy na de-
skorolce, sportowe nałokietniki do jazdy na łyżwach, sporto-
we ochraniacze na nadgarstki do jazdy na łyżwach, sporto-
we ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, sportowe 
ochraniacze na nadgarstki do jazdy na deskorolce, sportowe 
ochraniacze na ręce do jazdy na deskorolce, sportowe ochra-
niacze na ręce do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze 
na ręce do jazdy na rowerze, sprzęt do badmintona, sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do gry w bilard, 
sprzęt do gry w bilarda, sprzęt do łucznictwa, sprzęt do łucz-
nictwa [japońskie i zachodnie style], sprzęt do piłki nożnej, 
sprzęt do szermierki, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt 
do treningu sztuk walki, sprzęt do wędkowania, sprzęt 
do żonglerki, sprzęt sportowy, sprzęt łuczniczy, sprzęt spor-
towy dla zwierząt domowych, sprzęt używany na treningach 
rugby, sprzęt używany przy grze w golfa, sprzęt wędkarski, 
środkowe paski do siatki tenisowej, stacjonarne rowery tre-
ningowe, stanowiska maszyn do biegania, steppery [urzą-
dzenia] do ćwiczeń aerobowych, stożki treningowe do piłki 
nożnej, stopnie [steppery] do aerobiku, stoły do tenisa stoło-
wego, stoły do shuffleboard stołowego, stoły do piłki nożnej 
stołowej, stoły do piłkarzyków, stoły do hokeja powietrzne-
go, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, 
stoły bilardowe, stojaki do przysiadów, stojaki do uderzania 
piłek baseballowych, stojaki na kije bilardowe, stojaki na tor-
by golfowe, stojaki specjalnie przystosowane do przecho-
wywania kijów golfowych, stołki gimnastyczne, stołowe gry 
w koszykówkę, sterowane radiowo miniaturowe cele po-
wietrzne do użytku sportowego, struny do rakiet, strzały 
łucznicze, surfingowe deski, suspensoria dla sportowców, 
szable [broń do szermierki], sznurowadła do naramienników 
do użytku sportowego, sznurki syntetyczne do użytku z ra-
kietami, szpady do szermierki, sztangi do podnoszenia cięża-
rów, sztuczki magiczne, sztuczna przynęta, sztuczna przynę-
ta z rybich odpadków dla wędkarzy, sztuczne kaczki jako 
przynęty myśliwskie, sztuczne muchy do wykorzystania 
w wędkarstwie, sztuczne przynęty wędkarskie, sztuczne 
ściany wspinaczkowe, tablice do koszykówki, tablice do ko-
szykówki ze szkła, tarcze do gry w rzutki, tarcze elektronicz-
ne, tarcze elektroniczne do gier i sportu, tarcze łucznicze, 

tarcze strzelnicze do użytku sportowego, tarcze treningowe 
do sztuk walki, taśma na uchwyty do rakiet tenisowych, ta-
śmy do ćwiczeń, taśmy do owijania uchwytów rakiet teniso-
wych, taśmy do uchwytów kijów bejsbolowych, taśmy 
do uchwytów kijów golfowych, taśmy elastyczne do rozcią-
gania palców, taśmy do uchwytów rakiet, taśmy z ciężarkami 
do wyważania rakiet tenisowych, torby na piłki futbolowe, 
torby na narty i deski surfingowe, torby na narty, torby 
na kręgle [przystosowane], torby na kręgle, torby na kółkach 
na sprzęt do golfa, torby na kołeczki do stawiania piłek golfo-
wych, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na de-
skorolki, tłumiki drgań do rakiet tenisowych, torby dla osób 
noszących kije golfowe, torby na przynętę do przechowy-
wania przynęty żywej, torby na sprzęt do krykieta [dopaso-
wane], torby na sprzęt do krykieta, torby na sprzęt wędkarski, 
torby przystosowane do kijów do lacrosse, torby przystoso-
wane do kul do kręgli, torby przystosowane do noszenia 
sprzętu sportowego, torby przystosowane do noszenia de-
sek surfingowych, torby przystosowane do sprzętu szermier-
skiego, torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, 
torby tenisowe wyprofilowane do noszenia rakiety, torby 
wędkarskie, tory kręglarskie, trampoliny, trampoliny trenin-
gowe, trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, trenaże-
ry eliptyczne, trenażery mięśni brzucha, treningowe obciąż-
niki na nogi, trójkąty bilardowe, trzonki kijów golfowych, 
tyczki do skoków, tyczki do skoków o tyczce (sprzęt sporto-
wy), uchwyty do nart wodnych, uchwyty do kredy bilardo-
wej, uchwyty do kijów golfowych, uchwyty do artykułów 
sportowych, uchwyty do piłek, uchwyty do podnoszenia 
ciężarów, uchwyty do pompek, uchwyty do robienia pom-
pek, urządzenia do serwowania do tenisa stołowego, uchwy-
ty kijów golfowych, uchwyty liny do nart wodnych, uprząż 
wspinaczkowa, uprzęże do użytku w sporcie, urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], urządzenia do ćwiczeń 
do zabawy, urządzenia do odsyłania kul do gry w kręgle, 
urządzenia do naciągów do rakiet tenisowych, urządzenia 
do kulturystyki [ćwiczenia], urządzenia do odzyskiwania pi-
łek golfowych, wędki do łowienia, wędki, wędkarskie ciężarki, 
wąskie kajaki do surfski, urządzenia do treningu gry w golfa, 
urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia 
do wzmacniania ciała [ćwiczenia], urządzenia do zarzucania 
przynęty, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, urzą-
dzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pły-
wackie do pływania, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspi-
naczki górskiej], usztywnione ochronne artykuły do użytku 
podczas gry w krykieta, wabiki do myślistwa lub rybołów-
stwa, wabiki imitujące dźwięki ptaków, wabiki jeleni, wałki 
do ćwiczeń mięśni brzucha do celów utrzymywania formy 
fizycznej, wiązania do desek snowboardowych, wiązania 
do desek z żaglem, wiązania do nart, wiązania do nart 
i ich części, wiązania do nart wodnych, wiązania do nart zjaz-
dowych, wiązania do stóp do desek żaglem, więcierze [pu-
łapki na ryby], wiosła do deskorolek, wiosła japońskie (hago-
ita), woreczki z przynętą do wyrzucania z procy, worki trenin-
gowe, worki treningowe montowane na podłodze, wózki 
na torby golfowe, wrotki, wskaźniki brania dla wędkarstwa 
podlodowego, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki 
do gimnastyki artystycznej, wyrzutnie do rzutków [artykuły 
sportowe], zaczepki do mocowania sznurowadeł naramien-
ników do użytku sportowego, zaciski na kije bilardowe, za-
czepy do holowania nart wodnych, zaczepy liny do holowa-
nia do nart wodnych, zamaskowane kryjówki dla polujących 
na kaczki [artykuły sportowe], zanęty wędkarskie, zapacho-
we przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zasadzki myśliw-
skie [artykuły sportowe], zestawy do krokieta, zestawy do gry 
w kręgle [skittles], zestawy łuków do strzelania, zestawy pa-
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ternoster [sprzęt wędkarski], zjeżdżalnie wodne, znaczniki 
do oznaczania położenia piłek golfowych, znaczniki do toreb 
golfowych ze skóry, żyłki do rakiet tenisowych, żyłki wędkar-
skie, żyłki do rakiet.

(210) 525274 (220) 2021 02 25
(731) ZAWADZKI MAREK ŚWIĘTOPEŁK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M B KRÓL SŁOWIAN KRÓL POLSKI PIAST KSIĄŻĘ 

MAREK ŚWIATOPEŁK ŚWIĘTOPEŁK ZAWADZKI

(531) 01.01.05, 01.01.10, 03.07.01, 03.07.06, 03.07.16, 03.07.24, 
23.01.01, 23.05.05, 24.11.01, 24.09.01, 24.09.02, 24.09.06, 
24.01.05, 24.01.09, 24.01.23, 24.01.25, 05.03.20, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15, 
25.01.25

(510), (511) 35 Promocja i reklama, 41 Partie polityczne spo-
tkania-organizacja, 45 Wsparcie w żałobie.

(210) 526251 (220) 2021 03 18
(731) MŁYNARCZYK KATARZYNA ZU-WATCH, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zu

(531) 27.05.17, 24.17.02
(510), (511) 14 Bransolety i zegarki połączone, Chronografy 
do użytku jako zegarki, Chronografy [zegarki], Czasomierze 
[zegarki], Etui na zegarki, Etui na zegarki [prezentacja], Etui 
z metali szlachetnych na zegarki, Futerały na zegarki [na mia-
rę], Ozdobne etui na zegarki, Platynowe zegarki, Pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, Pudełka na zegarki, Skrzynki 
na zegarki, Srebrne zegarki, Woreczki na zegarki, Wszelkiego 
rodzaju zegary i zegarki, Zegarki, Zegarki automatyczne, Ze-
garki chronometryczne, Zegarki cyfrowe z timerem automa-
tycznym, Zegarki damskie, Zegarki dla pielęgniarek, Zegarki 
dla płetwonurków, Zegarki do nurkowania, Zegarki do użyt-
ku w sporcie, Zegarki do użytku zewnętrznego, Zegarki ele-
ganckie, Zegarki elektroniczne, Zegarki elektryczne, Zegarki 
kieszonkowe, Zegarki kwarcowe, Łańcuszki do zegarków, Ze-
garki mechaniczne nakręcane ręcznie, Zegarki mechaniczne 
z automatycznym nakręcaniem, Zegarki na łańcuszku, Zegar-
ki na rękę, Zegarki na rękę z krokomierzem, Zegarki na rękę 
z urządzeniami GPS, Zegarki podróżne, Zegarki posiadające 
funkcję gry, Zegarki pozłacane, Zegarki sportowe, Zegarki 
stołowe, Szkiełka do zegarków, Zegarki wykonane z metali 
szlachetnych lub nimi powlekane, Zegarki z budzikiem, Ze-

garki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, Zegarki z funk-
cją komunikacji na odległość, Zegarki z insygniami, Zegarki 
z metali szlachetnych, Zegarki z walcowanego złota, Zegarki 
zasilane energią słoneczną, Zegarki zawierające funkcję gier 
elektronicznych, Zegarki zawierające funkcję pamięci, Zegar-
ki ze złota, Zegary i zegarki, Zegary i zegarki dla hodowców 
gołębi, Zegary i zegarki elektryczne, Biżuteria, Przyrządy 
do mierzenia czasu, Kółka na klucze i breloczki oraz zawiesz-
ki do nich, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 
i ich imitacje, Przyrządy chronometryczne, Przyrządy chro-
nologiczne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Wyroby biżuteryj-
ne, Wyroby jubilerskie.

(210) 526925 (220) 2021 03 31
(731) ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU  

IM. DANIELA FAHRENHEITA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Uniwersytet Fahrenheita
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne, aparatura i przyrządy pomiarowe, 
urządzenia naukowe i laboratoryjne, aparatura, programy 
i akcesoria komputerowe, Peryferyjny sprzęt komputerowy 
przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktycz-
no-demonstracyjnych, przyrządy i akcesoria do celów na-
ukowych oraz dydaktycznych, 16 Czasopisma, czasopisma 
branżowe, Czasopisma fachowe, Książki naukowe, książki 
upominkowe, publikacje naukowe, plakaty, papier listowy, 
druki, gazety, notesy, materiały do nauczania, artykuły biu-
rowe, 35 Publikacja treści reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpo-
wszechnianie broszur reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, 41 Naucza-
nie, Szkolenia, Edukacja, Usługi w zakresie oświaty, Badania 
edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie targów eduka-
cyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie targów do celów akademickich, Organizowanie wystaw 
edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja 
seminariów, warsztatów, konferencji, 42 Analiza naukowa, 
Badania naukowe.

(210) 526927 (220) 2021 03 31
(731) ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU  

IM. DANIELA FAHRENHEITA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Związek Uczelni Fahrenheita

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08, 24.13.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne, aparatura i przyrządy pomiarowe, 
urządzenia naukowe i laboratoryjne, aparatura, programy 
i akcesoria komputerowe, Peryferyjny sprzęt komputerowy 
przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktycz-
no-demonstracyjnych, przyrządy i akcesoria do celów na-
ukowych oraz dydaktycznych, 16 Czasopisma, czasopisma 
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branżowe, Czasopisma fachowe, Książki naukowe, książki 
upominkowe, publikacje naukowe, plakaty, papier listowy, 
druki, gazety, notesy, materiały do nauczania, artykuły biu-
rowe, 35 Publikacja treści reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpo-
wszechnianie broszur reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, 41 Naucza-
nie, Szkolenia, Edukacja, Usługi w zakresie oświaty, Badania 
edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie targów eduka-
cyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie targów do celów akademickich, Organizowanie wystaw 
edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja 
seminariów, warsztatów, konferencji, 42 Analiza naukowa, 
Badania naukowe.

(210) 526928 (220) 2021 03 31
(731) ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU  

IM. DANIELA FAHRENHEITA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Związek Uczelni Fahrenheita

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.02, 26.11.08, 26.13.25, 24.13.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne, aparatura i przyrządy pomiarowe, 
urządzenia naukowe i laboratoryjne, aparatura, programy 
i akcesoria komputerowe, Peryferyjny sprzęt komputerowy 
przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktycz-
no-demonstracyjnych, przyrządy i akcesoria do celów na-
ukowych oraz dydaktycznych, 16 Czasopisma, czasopisma 
branżowe, Czasopisma fachowe, Książki naukowe, książki 
upominkowe, publikacje naukowe, plakaty, papier listowy, 
druki, gazety, notesy, materiały do nauczania, artykuły biu-
rowe, 35 Publikacja treści reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpo-
wszechnianie broszur reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, 41 Naucza-
nie, Szkolenia, Edukacja, Usługi w zakresie oświaty, Badania 
edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie targów eduka-
cyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie targów do celów akademickich, Organizowanie wystaw 
edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja 
seminariów, warsztatów, konferencji, 42 Analiza naukowa, 
Badania naukowe.

(210) 529853 (220) 2021 06 04
(731) M4X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) mellon

(531) 03.01.24, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogra-
mowanie społecznościowe, Oprogramowanie do map, 
Oprogramowanie do planowania, Oprogramowanie do sys-
temów rezerwacji, 35 Usługi karmienia zwierząt domowych 
podczas nieobecności właściciela, Usługi wyprowadzania 
zwierząt domowych, Opieka nad zwierzętami domowymi 
pod nieobecność właściciela, Usługi poszukiwania zaginio-
nych zwierząt.

(210) 531087 (220) 2021 07 02
(731) WILEMAJTYS CEZARY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zero Emission Travel

(531) 26.03.04, 26.03.06, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 39 Organizowanie podróży, usługi związane 
z transportem ludzi, zwierząt lub towarów z miejsca na miej-
sce (koleją, drogą, wodą, powietrzem lub rurociągiem), Re-
zerwacja miejsc na podróż, Transport, Transport pasażerski, 
Usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi trans-
portu samochodami silnikowymi, Usługi w zakresie organi-
zowania transportu dla wycieczek, 43 Głównie usługi świad-
czone przez osoby lub instytucje zajmujące się przygotowy-
waniem żywności lub napojów do konsumpcji oraz usługi 
związane z zapewnieniem pokoi miejsca do spania i wyży-
wienia w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach 
zapewniających czasowe zakwaterowanie, Biura zakwate-
rowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Motele, 
Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje 
miejsc w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi rezerwacji poko-
jów, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 531376 (220) 2021 07 09
(731) KĘDRA MARZENA MKCREATIONS, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Skarbnica Dobrej Energii
(510), (511) 2 Naturalne surowe żywice, Żywice naturalne, 
Żywice naturalne w stanie surowym, Balsam kanadyjski [ży-
wica naturalna w stanie surowym], Damara, Gumożywica 
sosnowa [żywica naturalna w stanie surowym], Gumożywi-
ce, Kalafonia, Kopal, Mastyks [żywica naturalna], Naturalne 
żywice w stanie surowym stosowane w produkcji lakierów, 
Naturalne żywice w stanie surowym do użytku w produk-
cji pokostów, Powłoki żywiczne, Sandarak, Szelak, Żywice 
do powlekania, Żywice do stosowania w pigmentacji, Żywi-
ce naturalne barwione na stałe, Drewno barwiące, 3 Olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Kadzidła w formie 
stożków, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Ka-
dzidła w aerozolu, Aromaty, Aromaty [olejki aromatyczne], 
Aromaty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eterycz-
ne, Esencja mięty [olejek eteryczny], Esencja badianowa, 
Emulgowane olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, 
Esencje eteryczne, Esencje i olejki eteryczne, Kocanka [olej-
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ki eteryczne], Lawendowy (Olej -), Naturalne olejki eterycz-
ne, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy 
surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, 
Olejek z drzewa herbacianego, Olejek z wyciągiem z owo-
ców amla do celów kosmetycznych, Olejki do aromaterapii 
[do użytku kosmetycznego], Olejki do perfum i zapachów, 
Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki ete-
ryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne 
do użytku osobistego, Olejki eteryczne do użytku w go-
spodarstwie domowym, Olejki eteryczne z drzewa sanda-
łowego, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki nie-
lecznicze, Olejki zapachowe, Olejki zapachowe wydziela-
jące aromaty przy podgrzewaniu, Perfumeryjne (produkty 
-), esencjonalne (olejki -), Zmieszane olejki eteryczne, Woda 
kwiatowa, Terpeny [olejki eteryczne], Roślinne olejki ete-
ryczne, Preparaty aromaterapeutyczne, Kadzidła, Mieszanki 
kadzidlane, 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, 
Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie 
[biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku oso-
bistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, Dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, 
Misbaha [sznury modlitewne], Paciorki do medytacji, Sznu-
ry modlitewne, Turmaliny [kamienie szlachetne], Szkatułki 
na biżuterię, Skrzynki na biżuterię z drewna, Małe szkatułki 
na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Kasetki na biżuterię 
[szkatułki], Agat [surowy], Agaty, Chalcedon, Gagat, Gagat, 
nieprzetworzony lub półprzetworzony, Imitacje kamieni 
szlachetnych, Jadeity, Kaboszony do wyrobu biżuterii, Ka-
mienie półszlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, 
Kamienie szlachetne nieobrobione i półobrobione oraz 
ich imitacje, Kamienie szlachetne w stanie surowym, Kamie-
nie sztuczne [szlachetne i półszlachetne], Klejnoty, Klejnoty 
szlachetne i półszlachetne, Koraliki do robienia biżuterii, 
Koraliki do wyrobu biżuterii, Markasyty, Naturalne kamienie 
szlachetne, Oliwin [kamienie szlachetne], Oliwin [peridot], 
Opal, Perydot, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych prze-
znaczone do produkcji biżuterii, Półprzetworzone kamienie 
szlachetne i ich imitacje, Rubin, Sardonyks [nieobrobiony], 
Spinel [kamienie szlachetne], Syntetyczne kamienie szla-
chetne, Tanzanit będący kamieniem szlachetnym, Sztucz-
ne kamienie szlachetne, Topaz, 20 Statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawar-
te w tej klasie, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, De-
koracje wiszące [ozdoby], Dzieła sztuki z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki z bambusa, 
Dzwonki wietrzne, Figurki drewniane, Figurki miniaturowe 
[z tworzyw sztucznych], Figurki wykonane z cementu gip-
sowego, Figurki wykonane z gipsu, Figurki wykonane z po-
chodnych gipsu, Figurki wykonane z tworzyw sztucznych, 
Figurki wykonane z żywicy drzewnej, Figurki z drewna, Fi-
gurki z żywicy, Figurki z wosku, Figurki z żywicy odlewa-
ne na zimno, Figury drewniane, Łapacze snów [dekoracje], 
Modele figurek [ozdoby] z drewna, Modele figurek [ozdoby] 
wyrabiane z gipsu, Modele figurek [ozdoby] z syntetycznej 
żywicy, Modele figurek [ozdoby] z tworzyw sztucznych, 
Modele figurek [ozdoby] z wosku, Modele ozdobne z two-
rzyw sztucznych, Modele [ozdoby] wykonane z żywicy 
syntetycznej, Modele [ozdoby] wykonane z gipsu, Modele 
[ozdoby] wykonane z tworzyw sztucznych, Ozdobne sta-

tuetki wykonane z drewna, Popiersia z drewna, Popiersia 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Popiersia 
z gipsu, Popiersia z kości, Popiersia z tworzyw sztucznych, 
Posągi z drewna, Posągi z tworzyw sztucznych, Posążki 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Przylep-
ne ozdoby z drewna na ściany, Rzeźby drewniane, Rzeźby 
wykonane z drewna, Rzeźby wykonane z gipsu, Rzeźby wy-
konane z tworzyw sztucznych, Rzeźby wykonane z wosku, 
Rzeźby z gipsu, Rzeźby z tworzyw sztucznych, Statuetki 
wykonane z żywic syntetycznych, Statuetki z drewna, wo-
sku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Statuetki z gipsu, Sta-
tuetki z żywicy, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, 
31 Kwiaty, Rośliny, Surowe produkty leśne, Surowe produk-
ty ogrodnicze, Świeża bylica pospolita (Yakssuk) jako żywe 
kwiaty, Świeży owoc derenia (Sansuyu) jako żywa roślina, 
Surowe i nieprzetworzone produkty leśne, Produkty rolne 
(nieprzetworzone), Nieprzetworzone produkty leśne, Nie-
przetworzone produkty ogrodnicze, Aranżacje z kwiatów 
suszonych do celów dekoracyjnych, Aranżacje z żywych 
kwiatów, Bukieciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, 
Bukiety z suszonych kwiatów, Bukiety ze świeżych kwia-
tów, Dekoracje kwiatowe [naturalne], Dekoracje kwiatowe 
[suszone], Dekoracje kwiatowe [świeże], Kompozycje z su-
szonych kwiatów, Kompozycje z żywych kwiatów, Kompo-
zycje ze świeżych kwiatów, Konserwowane kwiaty, Kwiaty 
cięte, Kwiaty konserwowane do dekoracji, Kwiaty naturalne 
(Wieńce z -), Kwiaty suszone, Kwiaty suszone do dekoracji, 
Róże, Róże chińskie, Róże żywe, Suszone bukieciki [przy-
pinane do sukienki], Suszone kwiaty do butonierki, Wień-
ce z kwiatów naturalnych, Wieńce z suszonych kwiatów, 
Wieńce z żywych kwiatów, Girlandy z kwiatów naturalnych, 
Kwiaty świeże, Liście z kolb kukurydzy, suszone, do deko-
racji, Mech irlandzki, inny niż do celów medycznych, Na-
turalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], Naturalne rośliny 
i kwiaty, Paprocie, Pokrzywy, Rośliny domowe, Rośliny do-
niczkowe, Rośliny kwitnące, Rośliny liściaste, Rośliny natu-
ralne (żywe), Rośliny pnące, Rośliny suszone, Rośliny suszo-
ne do dekoracji, Rośliny świeże, Rośliny zielone naturalne 
do dekoracji, Rośliny żywe, Róże [rośliny], Sadzonki, Świeża 
paproć [gosari], Trawy [rośliny], Wieńce z kwiatów świeżo 
ciętych, Wieńce z suszonych ziół do dekoracji, Wyściółka 
do wiszących koszyków [mech], Zioła, suszone, do ozdabia-
nia, Złocień [roślina], Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, 
Drzewa i produkty leśne, Odpadki roślinne jako surowiec, 
Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(210) 533083 (220) 2021 08 23
(731) DOMAŃSKI ROBERT ROMEK MECHATRONIKA, Łuków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 14.07.09, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne, pojazdy jednośladowe, 
skutery, motorowery, motocykle, quady, samochody, 37 usługi 
w zakresie obsługi, konserwacji i napraw pojazdów mecha-
nicznych, przyczep, naczep, statków, platform, konstrukcji 
pływających, usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi 
tuningu pojazdów, regeneracja części zamiennych do pojaz-
dów mechanicznych, silników pojazdów, regulacja pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów, stacje obsługi pojazdów.
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(210) 533209 (220) 2021 08 26
(731) KALATA ADAM, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) digi pres

(531) 26.04.06, 26.04.12, 26.01.04, 26.02.07, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Płyty kompaktowe CD, DVD i BlueRay, Cyfrowe 
nośniki danych, Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Kase-
ty magnetofonowe i wideo, Magnetyczne nośniki danych, 
Nośniki do rejestracji i odtwarzania dźwięku lub obrazu, 
Odtwarzacze płyt kompaktowych, winylowych, kaset wideo 
i audio, Optyczne nośniki danych, Płyty gramofonowe, Urzą-
dzenia do rejestrowania i odtwarzania dźwięku lub obrazu, 
16 Afisze, plakaty, artykuły biurowe, opakowania z papieru 
lub kartonu, wizytówki, ulotki, katalogi, notesy, banery, arku-
sze z papieru lub kartonu, kalendarze, materiały drukowane, 
matryce do druku ręcznego, materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe (za wyjątkiem aparatów), reprodukcje malarskie i gra-
ficzne, produkty drukowane kolekcjonerskie z papieru lub 
kartonu, bilety, broszury, etykiety z papieru lub kartonu, dru-
kowane fotografie, gazety, kartki pocztowe i z życzeniami, 
komiksy, książki, koperty, mapy, materiały piśmienne, nalepki, 
naklejki, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty, oleodruki, pa-
pier do drukowania, malarstwa, pisania, papierowe nakrycia 
i podkładki, plany, plansze z papieru lub kartonu, podkład-
ki do pisania i na biurko, prospekty, publikacje drukowane, 
ryciny, rysunki, teczki notatnikowe, zeszyty, 39 konfekcjono-
wanie materiałów drukarskich, reklamowych, piśmiennych 
oraz optycznych i analogowych nośników danych - płyt 
CD, DVD, Blu-Ray, kaset audio-wideo oraz płyt winylowych 
i gramofonowych, 40 Apreturowanie papieru, druk sitowy, 
drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie litograficzne, dru-
kowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie 
zdjęć, drukowanie materiałów reklamowych, grawerowanie, 
introligatorstwo, laminowanie, obróbka odpadów drukar-
skich i papierniczych, obróbka taśm filmowych, usługi foto-
kompozycji, tłoczenie optycznych nośników informacji, płyt 
gramofonowych i winylowych.

(210) 533766 (220) 2021 09 10
(731) BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonito

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Książki elek-
troniczne, Książki audio, Nagrania audio i wideo, Nagrania 
multimedialne, Elektroniczne bazy danych, Nagrane płyty 
CD ROM, Nagrane płyty CD, Nagrane płyty DVD, Publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka do pobrania, 
Filmy do pobrania, Gazety elektroniczne do pobrania, Książki 
elektroniczne do pobrania, Oprogramowanie komputero-
we, 16 Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Książ-
ki, Broszury, Gazety, Dzienniki, Czasopisma jako periodyki, 
Almanachy (roczniki), Komiksy jako książki, Krzyżówki, Ksią-
żeczki do kolorowania, Afisze, plakaty, Agendy, Kalendarze, 

Organizery osobiste, Terminarze jako materiały drukowane, 
Wkłady uzupełniające do kalendarza, Biuletyny jako materia-
ły drukowane, Druki handlowe, Formularze (blankiety, druki), 
Emblematy papierowe, Chorągiewki papierowe, Drukowane 
zaproszenia, Etykiety adresowe, Szyldy z papieru lub z kar-
tonu, Kartki do opakowań na prezenty, Kartki z życzeniami, 
Karty pocztowe, Nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, 
Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, Obrazy, Reprodukcje obrazów, Rysunki, Deko-
racje na stół z papieru, Papier chłonny, Papier higieniczny, 
Ręczniki papierowe, Serwetki jednorazowe, Kleje do materia-
łów papierniczych lub do użytku domowego, Papier i karton, 
Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Dekoracyjny papier do pakowania, 
Kartonowe pudełka do pakowania, Opakowania książek, 
Obwoluty książek, Okładki książek, Oprawy książek, Zakładki 
do książek, Podpórki do książek, Papier do owijania książek, 
Folie do okładania książek, Materiały na okładki książek, Pa-
pier na oprawy książek, Materiały introligatorskie do książek 
i dokumentów, Materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, 
35 Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Agencje 
reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym w zakresie reklamy, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama i pro-
mocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych 
i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną, Usługi informacyjne dla konsumentów, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w skle-
pach, przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie 
towarów, takich jak utrwalone na nośnikach informacje i dane 
w tym muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publika-
cji tekstowych i obrazowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą koresponden-
cyjną w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane 
w tym książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako 
periodyki, almanachy (roczniki), komiksy jako książki, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet 
i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak 
krzyżówki, książeczki do kolorowania, afisze, plakaty, agendy, 
kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako materiały 
drukowane, wkłady uzupełniające do kalendarza, biuletyny 
jako materiały drukowane, druki handlowe, formularze (blan-
kiety, druki), emblematy papierowe, chorągiewki papierowe, 
drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru 
lub z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z ży-
czeniami, karty pocztowe, nalepki, naklejki jako materiały 
piśmienne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, obrazy, reprodukcje obrazów, ry-
sunki, materiały biurowe, komputery, sprzęt informatyczny 
i audiowizualny, sprzęt do przetwarzania danych, oprogra-
mowanie gier, zabawki, gry, materiały edukacyjne dla dzieci, 
Usługi księgarni, jako sprzedaż książek i innych wydawnictw, 
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące magazy-
ny, książki, gazety do pobrania, Udostępnianie baz danych 
on-line z możliwością przeszukania obejmujących używa-
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ne książki oferowane na sprzedaż i informacje kontaktowe 
do nabywców / sprzedawców, Usługi promocyjne, mianowi-
cie prowadzenie imprez wprowadzania produktu na rynek, 
w celu prezentowania nowych książek, autorów, wydawców 
lub sprzedawców detalicznych, Dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi importowo-eks-
portowe, Usługi mediacji i negocjacji w zakresie transakcji 
handlowych, Usługi w zakresie porównywania cen, 41 Usługi 
w zakresie kultury, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruk-
tażowe, Usługi biblioteczne, Wypożyczanie książek i innych 
publikacji, Wypożyczanie książek audio, Usługi bibliotek elek-
tronicznych, Usługi wideobiblioteki, Publikowanie książek, 
magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie multi-
medialne książek, Usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, Dostarczanie informacji dotyczących książek, 
Udostępnianie on-line recenzji książek, Usługi informacyjne 
dotyczące książek, Wynajem czytników książek elektronicz-
nych, Zapewnianie rozrywki on-line, Usługi gier on-line, Biura 
rezerwacji biletów koncertowych, Dystrybucja filmów, Fan-
kluby, Imprezy kulturalne, Informacja o biletach na imprezy 
rozrywkowe, Organizowanie rozrywki, Organizowanie wido-
wisk (impresariat), Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywko-
we, Usługi rezerwacji biletów na koncerty i spektakle, Udzie-
lanie informacji dotyczących rozrywki.

(210) 533770 (220) 2021 09 10
(731) BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(531) 02.09.01, 29.01.01
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Książki elek-
troniczne, Książki audio, Nagrania audio i wideo, Nagrania 
multimedialne, Elektroniczne bazy danych, Nagrane płyty 
CD ROM, Nagrane płyty CD, Nagrane płyty DVD, Publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka do pobrania, 
Filmy do pobrania, Gazety elektroniczne do pobrania, Książki 
elektroniczne do pobrania, Oprogramowanie komputero-
we, 16 Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Książ-
ki, Broszury, Gazety, Dzienniki, Czasopisma jako periodyki, 
Almanachy (roczniki), Komiksy jako książki, Krzyżówki, Ksią-
żeczki do kolorowania, Afisze, plakaty, Agendy, Kalendarze, 
Organizery osobiste, Terminarze jako materiały drukowane, 
Wkłady uzupełniające do kalendarza, Biuletyny jako materia-
ły drukowane, Druki handlowe, Formularze (blankiety, druki), 
Emblematy papierowe, Chorągiewki papierowe, Drukowane 
zaproszenia, Etykiety adresowe, Szyldy z papieru lub z kar-
tonu, Kartki do opakowań na prezenty, Kartki z życzeniami, 
Karty pocztowe, Nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, 
Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, Obrazy, Reprodukcje obrazów, Rysunki, Deko-
racje na stół z papieru, Papier chłonny, Papier higieniczny, 

Ręczniki papierowe, Serwetki jednorazowe, Kleje do materia-
łów papierniczych lub do użytku domowego, Papier i karton, 
Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Dekoracyjny papier do pakowania, 
Kartonowe pudełka do pakowania, Opakowania książek, 
Obwoluty książek, Okładki książek, Oprawy książek, Zakładki 
do książek, Podpórki do książek, Papier do owijania książek, 
Folie do okładania książek, Materiały na okładki książek, Pa-
pier na oprawy książek, Materiały introligatorskie do książek 
i dokumentów, Materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, 
35 Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Agencje 
reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym w zakresie reklamy, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama i pro-
mocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych 
i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną, Usługi informacyjne dla konsumentów, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w skle-
pach, przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie 
towarów, takich jak utrwalone na nośnikach informacje i dane 
w tym muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publika-
cji tekstowych i obrazowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą koresponden-
cyjną w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane 
w tym książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako 
periodyki, almanachy (roczniki), komiksy jako książki, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet 
i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak 
krzyżówki, książeczki do kolorowania, afisze, plakaty, agendy, 
kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako materiały 
drukowane, wkłady uzupełniające do kalendarza, biuletyny 
jako materiały drukowane, druki handlowe, formularze (blan-
kiety, druki), emblematy papierowe, chorągiewki papierowe, 
drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru 
lub z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z ży-
czeniami, karty pocztowe, nalepki, naklejki jako materiały 
piśmienne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, obrazy, reprodukcje obrazów, ry-
sunki, materiały biurowe, komputery, sprzęt informatyczny 
i audiowizualny, sprzęt do przetwarzania danych, oprogra-
mowanie gier, zabawki, gry, materiały edukacyjne dla dzieci, 
Usługi księgarni, jako sprzedaż książek i innych wydawnictw, 
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące magazy-
ny, książki, gazety do pobrania, Udostępnianie baz danych 
on-line z możliwością przeszukania obejmujących używa-
ne książki oferowane na sprzedaż i informacje kontaktowe 
do nabywców / sprzedawców, Usługi promocyjne, mianowi-
cie prowadzenie imprez wprowadzania produktu na rynek, 
w celu prezentowania nowych książek, autorów, wydawców 
lub sprzedawców detalicznych, Dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi importowo-eks-
portowe, Usługi mediacji i negocjacji w zakresie transakcji 
handlowych, Usługi w zakresie porównywania cen, 41 Usługi 
w zakresie kultury, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruk-
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tażowe, Usługi biblioteczne, Wypożyczanie książek i innych 
publikacji, Wypożyczanie książek audio, Usługi bibliotek elek-
tronicznych, Usługi wideobiblioteki, Publikowanie książek, 
magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie multi-
medialne książek, Usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, Dostarczanie informacji dotyczących książek, 
Udostępnianie on-line recenzji książek, Usługi informacyjne 
dotyczące książek, Wynajem czytników książek elektronicz-
nych, Zapewnianie rozrywki on-line, Usługi gier on-line, Biura 
rezerwacji biletów koncertowych, Dystrybucja filmów, Fan-
kluby, Imprezy kulturalne, Informacja o biletach na imprezy 
rozrywkowe, Organizowanie rozrywki, Organizowanie wido-
wisk (impresariat), Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywko-
we, Usługi rezerwacji biletów na koncerty i spektakle, Udzie-
lanie informacji dotyczących rozrywki.

(210) 534053 (220) 2021 09 16
(731) KRAWCZYKOWSKI TOMASZ, Wrocław;  

KAZUBOWSKI ROBERT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USPRAWNIAJ MAGAZYN - PRODUKCJĘ - FIRMĘ

(531) 26.03.23, 26.05.01, 26.05.10, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 29.01.14

(510), (511) 9 Naklejki podłogowe, znaki podłogowe (nie-
metalowe), taśmy podłogowe do oznakowania, etykiety 
podłogowe, 16 Zadrukowane etykiety, Etykiety samoprzy-
lepne, Koszulki foliowe i plastikowe do użytku biurowego, 
Papier, folia i kalki do drukowania etykiet.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 534061 (220) 2021 09 16
(731) KAZUBOWSKI ROBERT, Wrocław;  

KRAWCZYKOWSKI TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATEC IMPROVING YOUR COMPANY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe: blokady i słupki parkingowe uchyl-
ne i stałe, stylizowane, słupki chodnikowe, słupki do zna-
ków, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne, tablice 
sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne, sygnaliza-
cja nieświetlna i niemechaniczna, konstrukcje metalowe, 
konstrukcje przenośne, osłony słupów, osłony na regały, 
7 Osłony maszyn, 9 Naklejki podłogowe, znaki podłogowe 
(niemetalowe), taśmy podłogowe do oznakowania, etykie-
ty podłogowe, znaki fotoluminescencyjne, znaczniki pod-
łogowe 5S, znaki świetlne, znaki cyfrowe, znaki elektryczne 
świecące, niemetalowe znaki drogowe, Elektroniczne tablice 
wyświetlające, Interaktywne tablice elektroniczne, Tablice 
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Osłony ochronne 

na twarz dla robotników, Osłony głowy, 19 Tablice sygnaliza-
cyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 27 Maty, 
Maty antypoślizgowe, 35 Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 534367 (220) 2021 09 24
(731) GENIN ANDREY, Zittau, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUAHOMEGROUP

(531) 02.07.12, 26.02.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, Filtry do kranów [akcesoria 
hydrauliczne], Filtry do użycia w akwariach, Filtry do wody 
pitnej, Filtry do oczyszczalników wody, Filtry do sanitarnych 
dystrybutorów wody, Filtry do wanien do gorących kąpieli, 
Domowe filtry do wody z kranu, Filtry do wody, Urządzenia 
do filtrowania wody do użytku domowego, Zestawy filtrują-
ce do akwariów, Głowice prysznicowe, Głowice do pryszni-
ców, Prysznice ręczne, Głowice prysznicowe będące częścia-
mi instalacji zasilających w wodę, Natryski, prysznice, Baterie 
prysznicowe, Akcesoria do pryszniców, Wanny z natryskiem, 
Węże prysznicowe, Rozpylacze do pryszniców [akcesoria hy-
drauliczne], Zawory mieszające prysznicowe, Wanny, Wanny 
do hydroterapii, Dopasowane wkładki do brodzików, Ela-
styczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-ka-
nalizacyjnej kabin prysznicowych, Rączki do prysznica, Węże 
prysznicowe do ręcznych pryszniców, Zawory kontrolne 
do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Kurki do mieszania 
wody będące elementami instalacji natryskowych, Przeno-
śne prysznice, Filtry do użytku w basenach.

(210) 535016 (220) 2021 10 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Idę po Rekord!

(531) 02.01.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 04.05.03, 24.17.04, 
27.05.09, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 1 Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w leśnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w ogrodnictwie, Chemikalia używane w rolnictwie, Mieszan-
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ki nawozów, Mieszanki regulujące wzrost roślin, Preparaty 
z mikroelementami dla roślin, Nawozy, Nawozy biologiczne, 
Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy miesza-
ne, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne, Nawozy organicz-
ne, Nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, Nawozy złożo-
ne, Nawozy dolistne, Nawóz do liści stosowany na roślinach 
uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz 
do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obcią-
żenia, Nieorganiczne nawozy, Odżywki dla roślin, Płynne na-
wozy, Pożywki do liści, Preparaty do wzmacniania roślin, Pre-
paraty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla ro-
ślin, Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty z mikroelemen-
tów dla roślin, Regulatory wzrostu roślin, Nawozy dla rolnic-
twa, Substancje do regulacji wzrostu roślin, Substancje od-
żywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, 
Syntetyczne nawozy, Środki chemiczne dla leśnictwa [z wy-
jątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środ-
ków przeciw pasożytom], Środki chemiczne dla ogrodnic-
twa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne dla rol-
nictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicy-
dów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw paso-
żytom, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungi-
cydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 
Środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytni-
cze], Środki chemiczne do użytku w herbicydach, Środki che-
miczne do użytku w mieszankach herbicydowych, Środki 
chemiczne do użytku w mieszankach pestycydowych, Środ-
ki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w leśnic-
twie, Środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku 
w ogrodnictwie, Środki chemiczne powierzchniowo czynne 
do użytku w rolnictwie, Środki chemiczne stosowane w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do wspomagania 
wzrostu roślin, Środki wzmacniające dla roślin, Środki popra-
wiające kondycję gleby, Środki poprawiające kondycję gleby 
do użytku rolniczego, Środki ulepszające glebę, Preparaty 
do użyźniania gleby, Kondycjonery gleby, Preparaty popra-
wiające zdrowotność roślin, 5 Fungicydy, Herbicydy, Insekty-
cydy, Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty do zwal-
czania pleśni, Preparaty grzybobójcze, Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Pestycydy, Środki do niszczenia ro-
bactwa, grzybobójcze i chwastobójcze, Środki grzybobój-
cze, owadobójcze, bakteriobójcze, Preparaty do sterylizacji 
gleby, Środki do tępienia larw, Preparaty chemiczne do zwal-
czania mącznika zbożowego, Środki do tępienia ślimaków, 
Preparaty do usuwania śnieci zbożowej, Środki grzybobój-
cze, Środki owadobójcze, Preparaty do sterylizacji gleby,  
7 Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Opryski-
wacze rolnicze, Siewniki rolnicze, Rolnicze obrabiarki, Elewa-
tory rolnicze, Rolnicze maszyny rozprowadzające, Kultywato-
ry [rolnicze przyrządy], Mechaniczne narzędzia rolnicze, 
Opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], Pługi stanowią-
ce maszyny rolnicze, Opryskiwacze rolnicze [części maszyn], 
Maszyny rolnicze do orki, Maszyny rolnicze do kultywacji, 
Maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], Siewniki rzędowe 
[narzędzia rolnicze], Maszyny rolnicze do siania, Maszyny rol-
nicze do nawożenia, Brony, Ładowarki do maszyn rolniczych, 
Sprzęgła do przyrządów rolniczych, Elewatory do użytku rol-
niczego, Narzędzia rolnicze montowane do przyczepy, Dmu-
chawy [maszyny], Dojarki do automatycznego dojenia, Kubki 
udojowe do dojarek, Kosiarki, Maszyny drenarskie, Koła paso-
we napędowe do pasów pędnych maszyn rolniczych, Ato-
mizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw 
rolniczych, Urządzenia spryskujące, w postaci przyczep, 
do użytku rolniczego, Przenośniki do maszyn i urządzeń rol-
niczych i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, Maszyny 

ogrodnicze, Ciągniki ogrodowe jednoosiowe, Narzędzia 
ogrodnicze ( maszyny), Elektryczne narzędzia ogrodnicze, 
Spryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], Ładowarki [ma-
szyny], Koparki, Spycharki, Równiarki [maszyny], Siewniki, 
Urządzenia wiertnicze [wiertnice], Dźwigi, Urządzenia myją-
ce, Rozpylacze do farb, Fartuchy ochronne maszyn, Frezarki, 
Inkubatory do jaj, Mieszacze, Mieszalniki, Młocarnie, Obra-
biarki, Prasy i podajniki do pasz, Części i akcesoria do maszyn 
i urządzeń rolniczych, ogrodniczych i leśnych, 35 Usługi kon-
sultacji biznesowych w branży rolniczej, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, Udziela-
nie informacji dotyczących działalności gospodarczej w za-
kresie przemysłu rolniczego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w rolnictwie, Usługi rachunkowe w zakresie kosztów 
na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, Reklama i marketing, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za po-
średnictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofer-
tę bezpośrednią: pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 
przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, 
44 Doradztwo rolnicze, Doradztwo specjalistyczne w zakre-
sie rolnictwa, Doradztwo w zakresie ogrodnictwa, Doradz-
two w zakresie rolnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Konsultacje w zakresie rolnictwa, 
Odkażanie w rolnictwie, Ogrodnictwo i kształtowanie krajo-
brazu, Powierzchniowy rozsiew nawozów, Przywracanie sie-
dliska leśnego, Rozpylanie insektycydów do celów leśni-
czych, Rozpylanie insektycydów do celów ogrodniczych, 
Rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych 
i leśniczych, Rozpylanie nawozów z powietrza, Rozpylanie 
rolniczych środków chemicznych, Rozpylanie środków 
ochrony roślin do celów rolniczych, Rozsiewanie nawozów, 
Rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów 
i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnic-
twie, Udzielanie informacji dotyczących usuwania chwa-
stów, Udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrod-
niczych i leśniczych, Udzielanie informacji związanych 
ze stosowaniem nawozów, Udzielanie informacji online 
na temat usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, Udzielanie informacji związanych z rozsiewa-
niem nawozów, Udzielanie informacji związanych ze zwal-
czaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
Uprawa roślin, Usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakul-
tury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi doradcze dotyczące 
rolnictwa, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stoso-
wania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów 
rolniczych i ogrodniczych, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wy-
korzystywania niechemicznych środków do zrównoważone-
go rolnictwa i ogrodnictwa, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze 
i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i le-
śnictwem, Usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, Usługi 
doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi doradcze w zakresie 
układania darni, Usługi doradcze w zakresie upraw rolni-
czych, Usługi doradcze w zakresie upraw w związku z ogrod-
nictwem, Usługi doradcze w zakresie wyboru darni, Usługi 
doradcze związane z uprawą roślin, Usługi informacyjne do-
tyczące używania nawozów w leśnictwie, Usługi informacyj-
ne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, Usługi infor-
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macyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w leśnic-
twie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozu natu-
ralnego w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używa-
nia substancji chemicznych w leśnictwie, Usługi informacyj-
ne dotyczące rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące 
używania substancji chemicznych w rolnictwie, Usługi rolni-
cze, Usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska natural-
nego, Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, Usługi w zakresie 
rolnictwa, Usługi wciągania świadczone dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 535351 (220) 2021 10 19
(731) MUUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUUD.

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety na bazie konopi siewnych, 
11 Urządzenia do wytwarzania pary, Filtry do użycia z urzą-
dzeniami do wytwarzania pary, 34 Tytoń, Tytoń surowy,  
Tytoń w stanie przetworzonym, Wyroby tytoniowe, Cygara, 
Papierosy, Cygaretki, Tytoń do samodzielnego skręcania pa-
pierosów, Tytoń do fajek, Tytoń do żucia, Tabaka, Papierosy 
kretek, Snus, Substytuty tytoniu nie do celów medycznych, 
Przybory dla palaczy, Ustniki do papierosów, Bibułki papiero-
sowe, Filtry do papierosów, Pojemniki na tytoń, Papierośnice, 
Papierośnice nie z metali szlachetnych, Pudełka na papiero-
sy, Popielniczki nie z metali szlachetnych, Fajki, Kieszonkowe 
przyrządy do skręcania papierosów, Zapalniczki dla palaczy 
tytoniu, Zapałki, Laseczki tytoniowe, grzane wyroby tyto-
niowe, Urządzenia do podgrzewania tytoniu oraz wyrobów 
tytoniowych, przyrządy elektroniczne do podgrzewania 
papierosów, Urządzenia elektroniczne do palenia tytoniu, 
Papierosy elektroniczne, Papierosy elektroniczne do stoso-
wania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych, Wkłady 
do elektronicznych papierosów, Płyny do elektronicznych 
papierosów, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, Urzą-
dzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowych, Przybory 
dla palaczy papierosów elektronicznych, Ładunki, urządze-
nia do wygaszania oraz części i akcesoria stosowane do pa-
pierosów elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania 
tytoniu, Papierosy aromatyzowane, przyrządy elektroniczne 
do żarzenia papierosów, Urządzenia do odparowywania 
tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz substytutów tytoniu, 
Części i akcesoria stosowane do urządzeń do żarzenia ty-
toniu, 35 Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, usługi 
prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach 
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wy-
syłkowej obejmującej: suplementy diety na bazie konopi 
siewnych, urządzenia do podgrzewania tytoniu oraz wy-
robów tytoniowych, urządzenia do podgrzewania płynów, 
urządzenia do wytwarzania pary, elektroniczne aparaty wy-
parne, elektroniczne urządzenia do odparowywania dymu, 
urządzenia do spalania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, 
filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, tytoń, 
tytoń surowy, tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tyto-
niowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego 
skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, 
papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu nie do celów me-
dycznych, przybory dla palaczy, ustniki do papierosów, bi-
bułki papierosowe, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń, 
papierośnice, papierośnice nie z metali szlachetnych, pudeł-

ka na papierosy, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, 
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki 
dla palaczy tytoniu, zapałki, laseczki tytoniowe, grzane wy-
roby tytoniowe, przyrządy elektroniczne do podgrzewania 
papierosów, urządzenia elektroniczne do palenia tytoniu, 
papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne do stoso-
wania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych, wkłady 
do elektronicznych papierosów, płyny do elektronicznych 
papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu, urzą-
dzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowych, przybory 
dla palaczy papierosów elektronicznych, ładunki, urządzenia 
do wygaszania oraz części i akcesoria stosowane do papie-
rosów elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania ty-
toniu, papierosy aromatyzowane, przyrządy elektroniczne 
do żarzenia papierosów, urządzenia do odparowywania ty-
toniu, wyrobów tytoniowych oraz substytutów tytoniu, czę-
ści i akcesoria stosowane do urządzeń do żarzenia tytoniu.

(210) 535782 (220) 2021 10 27
(731) EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusinowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emix

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Galaretki w proszku, Galaretki owoco-
we w proszku, Galaretki wegetariańskie w proszku, Kon-
centraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania,  
30 Budyń w proszku, Lody w proszku, sorbety w proszku, Ki-
siel w proszku, Ciasta w proszku, Ciastka w proszku, Polewy 
cukiernicze w proszku, Wyroby ze skrobi, Drożdże instant, 
Zboża, Artykuły spożywcze ze zbóż, Produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Pie-
czywo w proszku, Chleb w proszku, Przekąski na bazie zbóż, 
Kasze spożywcze, Ryż.

(210) 535784 (220) 2021 10 28
(731) FUTURO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURO INVEST apartamenty i domy

(531) 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Biuletyny informacyjne, 
Broszury, Czasopisma branżowe, Druki, Druki handlowe, Dru-
kowane foldery informacyjne, Drukowane ulotki informa-
cyjne, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, Fotografie, Kalendarze, Karty informacyj-
ne, Koperty do użytku biurowego, Koszulki na dokumen-
ty do użytku biurowego, Książki, Makiety architektonicz-
ne, Mapy, Plany, Plany architektoniczne, Plany drukowane,  
Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje 
reklamowe, Reklamowe znaki papierowe, Ulotki, Ulotki re-
klamowe, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Analiza mar-
ketingowa nieruchomości, Analiza rynku, Aukcje nieru-
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chomości, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Do-
starczanie informacji i świadczenie usług doradczych w za-
kresie handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji kon-
sumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, Marketing internetowy, Marketing 
referencyjny, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, 
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
internetu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Prace biurowe, Reklama, Reklama i marketing, Reklama  
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Udostęp-
nianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie 
informacji handlowych, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje 
do generalnych wykonawców budowlanych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi re-
klamowe dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie orga-
nizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi pole-
gającymi na budowy obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży lub do wynajmowania, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Zarządzanie 
dokumentacją biznesową, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie,  
organizacja i administracja w biznesie, 36 Agencje nieru-
chomości, Analizy finansowe, Analizy w zakresie inwestycji,  
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa nieruchomo-
ści [tylko nieruchomości], Finansowanie inwestycji budow-
lanych, Finansowanie nieruchomości, Finansowanie projek-
tów budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich,  
Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
Ocena i wycena nieruchomości, Opracowywanie kosztory-
sów do celów wyceny kosztów, Organizowanie finansowa-
nia projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, Usługi badawcze dotyczące 
nabywania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nie-
ruchomości korporacyjnych, Usługi doradztwa inwestycyj-
nego dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczą-
ce nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
pośrednictwa finansowego, Usługi towarzystw budowla-
nych, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
organizowania finansowania lub zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży lub do wynajmowania, Usługi 
wyceny nieruchomości, Wycena nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nierucho-
mości, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Budowa domów na zamówienie, Budowa 
instalacji wodociągowych, Budowa kompleksów bizneso-
wych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nie-
ruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości miesz-

kalnych, Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, 
Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, 
Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budyn-
ków, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Informacja 
budowlana, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja 
systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Konserwacja nieruchomo-
ści, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż drzwi 
i okien, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Nadzór budowlany, 
Przygotowanie terenu [budownictwo], Remont nierucho-
mości, Udzielanie informacji budowlanych, Usługi budow-
lane, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, 
Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi 
doradztwa budowlanego, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac 
budowlanych], Usługi instalacji dachów, Usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów dotyczących nieruchomości, Usługi w zakresie in-
stalacji elektrycznych, Usługi w zakresie malowania i prac de-
koratorskich, Usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, 
Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi zarządzania 
budową, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem narzę-
dzi budowlanych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu bu-
dowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjne-
go, Wynajem sprzętu budowlanego, Wyrównywanie terenu 
budowy, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie 
budowy, Zarządzanie projektem budowy, 42 Certyfikowanie 
wydajności energetycznej budynków, Doradztwo projekto-
we, Geologiczne (Ekspertyzy -), Opracowywanie projektów 
budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, 
Projektowanie budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie 
techniczne, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie 
wnętrz budynków, Projekty architektoniczne w zakresie de-
koracji ścian zewnętrznych, Usługi architektoniczne i plano-
wania urbanistycznego, Usługi architektury wnętrz, Usługi 
doradcze w zakresie urbanistyki, Usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków, Usługi doradztwa technicz-
nego w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii budowlanej, Usługi projektowania 
wspomaganego komputerowo w zakresie projektów bu-
dowlanych, Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, 
Zarządzanie projektami architektonicznymi.

(210) 536947 (220) 2021 11 26
(731) EQUELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EQUELO
(510), (511) 7 Silniki do maszyn, Silniki do łodzi, Silniki stat-
ków powietrznych, Silniki do statków kosmicznych, Silniki 
samolotów, Silniki morskie, Silniki elektryczne do maszyn, 
Silniki elektryczne i części do nich, nie do pojazdów lądo-
wych, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, 
Mechanizmy napędowe, Urządzenia napędowe, Napęd silni-
kowy [inny niż do pojazdów lądowych], Elektryczne napędy 
do maszyn, Elektryczne mechanizmy napędowe do maszyn, 
Elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów innych 
niż lądowe, Prądnice, Prądnice do pojazdów innych niż lą-
dowe, 12 Silniki do samochodów, Silniki do pojazdów lądo-
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wych, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych, Prądnice 
dla pojazdów lądowych, Napędy elektryczne do pojazdów 
lądowych, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, 
Elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, 
42 Opracowywanie silników, Projektowanie silników, Bada-
nia w dziedzinie budowy silnika, Usługi projektowania silni-
ków do pojazdów, Projektowanie systemów elektrycznych, 
Projektowanie płytek obwodów elektrycznych, Tworzenie 
programów kontrolnych do kontroli operacji elektrycznych 
i modułów napędowych.

(210) 539055 (220) 2022 01 25
(731) PESTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biurowi.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier, tektura, mianowicie: ręczniki papie-
rowe do rąk, chusteczki papierowe, papier toaletowy, filtry 
do kawy (papierowe), worki na śmieci z papieru, artykuły 
tekturowe, worki papierowe, koperty, papier pakowy, papier 
do maszyn nagrywających, Torebki oraz artykuły do pako-
wania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Papier i karton, Materiały drukowane, Katalogi 
wysyłkowe, Materiały introligatorskie, Materiały piśmienne, 
Kleje do artykułów papierniczych lub do użytku domowego, 
Materiały dla artystów, Pędzle malarskie, Maszyny do pisania 
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), Materiały instruktażowe 
i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatury), Materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), mia-
nowicie torby, saszetki, folie i arkusze, Podpórki i uchwyty 
na dokumenty, Woreczki z tworzyw sztucznych, Arkusze pa-
pieru (papiernicze), Ryzy arkuszy papieru, Bloki arkuszy pa-
pieru, Sorter, Taśmy barwiące do maszyn do pisania, drukarek 
i drukarek tytułów, Wizytówki towarzyskie, Katalogi farb, Kar-
ty katalogowe, Rolki papieru, Papier listowy, Papier do druko-
wania, Papier do druku laserowego i druku atramentowego, 
Papier kolorowy, Papier opakowaniowy, Blistry do pakowa-
nia, Kalka, Folia stretch z tworzywa sztucznego, Opakowania 
kartonowe, Taśmy klejące do artykułów papierniczych lub 
do użytku domowego, Rolki, dyspensery do taśmy klejącej 
do celów biurowych i domowych, Otwieracze do listów, 
Gumowe końcówki palców do użytku biurowego, Markery 
do stron z możliwością zmiany położenia lub bez możliwości 
zmiany położenia, z papieru i tworzywa sztucznego, Zeszy-
ty do pisania lub rysowania, Notatniki, Teczki na dokumenty 
do podpisu, Indeksy, Księgi porządku dziennego, Słowniki, 
Kalendarze, Pióra wieczne, Zakreślacze, Pisaki, Ołówki papie-
rowe, Pióra kulkowe, Pióra atramentowe, Pisaki filcowe, Kul-
kowe Długopisy, Uchwyty na ołówki, Kredki, Gumki do ołów-
ków, Kredy, Gumki do kredy, Wkłady do piór kulkowych i pi-
saków, Wkłady atramentowe do pióra, Korektory i taśma kle-
jąca, Pędzle korekcyjne, Klej do artykułów papierniczych lub 
do użytku domowego, Spinacze do papieru, zszywki i zapię-
cia metalowe, Kompasy do rysowania, Skrobaki [gumaczki] 
do biur, Znaki probiercze na litery, Pinezki, Elastyczne opaski 
do celów papierniczych, Urządzenia do usuwania zszywek, 
Perforatory biurowe, Zszywacze do papieru, Folio, Tace na li-
sty, Teczki z tworzywa sztucznego lub tektury, Zszywacze, 
Temperówka, Stemple do tuszu, poduszki do tuszu, pudełka 
z tektury lub papieru, Pieczątki z tuszem, Datowniki, Posiada-

cze znaczków, Tace do sortowania, Pojemniki na ołówki, Maty 
do pisania, Jednostki kartotek, Segregatory z szufladami, 
Schowki do przechowywania bloków papieru, Gumki, Gum-
ki do tablic do pisania, Tablice magnetyczne, Tablice szkolne, 
Mapy, plany, Harmonogramy, Folie z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Oprawa introligatorska, Urządzenia i maszy-
ny introligatorskie, Wkłady z papieru, kartonu lub tworzywa 
sztucznego, Kieszenie na akta, Pudełka do segregowania, 
przechowywania i archiwizacji, Pojemniki kartonowe, Dziel-
niki plików, Teczki wiszące, Pudełka na karty indeksowe, Pu-
dełka do przechowywania kart, Odznaki i posiadacze identy-
fikatorów, Taśma korekcyjna, Niszczarki do papieru do użyt-
ku biurowego, Laminatory elektryczne (artykuły biurowe), 
Schowki do przechowywania bloków papieru, Laminatory 
elektryczne (artykuły biurowe), Przechowywanie i archiwiza-
cja, Laminatory elektryczne (artykuły biurowe), 35 Reklama, 
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Administracja biznesowa, 
Funkcje biurowe, Pomoc dla firm, w szczególności w za-
kresie zarządzania firmą, Świadczenie pomocy w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych, Administracja biznesowa 
licencjami na towary i usługi dla osób trzecich, Agencje im-
portujące i eksportujące, Usługi zaopatrzenia dla osób trze-
cich, Kupowanie towarów i usług dla innych firm, Wynajem 
maszyn i sprzętu biurowego, Administracyjne przetwarzanie 
zamówień zakupu, Prezentacja towarów na wszystkich środ-
kach komunikacji w handlu detalicznym, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Bezpośrednia reklama pocz-
towa, Badania marketingowe, Usługi ekspertów w zakresie 
wydajności przedsiębiorstw, Organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Skomputeryzowane za-
rządzanie plikami, Marketing, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Usługi telemarketingowe, Sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa, w szczególności wysyłkowa, katalogowa lub inter-
netowa towarów, a mianowicie: farb, lakierów, lakierów, tuszy 
i tonerów, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, tuszy 
drukarskich, tuszów do grawerowania, preparatów wybiela-
jących i innych środki do prania, czyszczenia, odkamieniania, 
odplamiania, polerowania, szorowania, odkurzania, ścierania 
i ścierania, mydła, mydła dezynfekcyjne, detergenty, zapachy 
do pomieszczeń, środki dezynfekujące do użytku domowe-
go i łazienkowego, płyny i preparaty do mycia naczyń, wy-
roby tekstylne nasączony detergentem do czyszczenia, pre-
paratów piorących, sztućców, nożyczek, zastawy stołowej, 
narzędzi ręcznych (ręcznych), młotków, śrubokrętów, kluczy, 
nożyc, trymerów, przecinarek naukowych, żeglarskich, geo-
dezyjnych, fotograficznych, książki z autografami, indeksy, 
pamiętniki, słowniki, kalendarze, długopisy, zakreślacze, ma-
zaki, ołówki do papieru, długopisy kulkowe, pióra wieczne, 
gęsie pióra, pisaki, długopisy, oprawki do ołówków, kredki, 
gumki, kreda, gumki do kredy, wkłady do piór kulkowych i pi-
saków, wkłady atramentowe do długopisów, korektory i ta-
śma, pędzle korektorskie, kleje do artykułów papierniczych 
lub domowych, spinacze do papieru, zszywki i elementy mo-
cujące z metalu, cyrkle, skrobaki, cechy probiercze do listów, 
pinezek, linijek, gumek do papieru, urządzenia do usuwania 
zszywek, dziurkaczy, zszywaczy, segregatorów, tacek na listy, 
koszy na śmieci z tworzywa sztucznego, teczek z tworzywa 
sztucznego lub tektury, temperówek do ołówków, stempli, 
stempli atramentowych, kartotek z papieru i tektury, piecząt-
ki barwione, datowniki, stojaki na pieczątki, tace do sortowa-
nia, 40 Usługi kopiowania zdjęć.

(210) 539403 (220) 2022 02 03
(731) ELMAX ROBERT MASŁOWSKI, Fasty
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) STONER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 01.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Maszyny rolnicze do robót ziemnych, budowlane, 
dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Maszyny i ob-
rabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Roboty 
przemysłowe, Urządzenia do przenoszenia i transportu, 
Maszyny do wytwarzania prądu, Roboty do zastosowania 
w przemyśle, Roboty do użytku przemysłowego, Obra-
biarki, Tokarki, Frezarki, Szlifierki, Strugarki, Wiertarki, Elek-
tryczne polerki, Elektryczne ostrzarki, Elektryczne urządze-
nia do mycia, Kosiarki do trawy elektryczne i spalinowe,  
Pistolety dozujące klej, Pistolety do malowania, Prostowni-
ce jako części maszyn, Generatory prądu, Elektryczne piły, 
Stoły do pił, Urządzenia podnośnikowe, Pompy wodne 
elektryczne i spalinowe, Aparaty do spawania gazowego 
i elektrycznego, Narzędzia ręczne o napędzie innym niż 
ręczny, Tarcze szlifierskie jako części maszyn, Gwintowni-
ce jako części maszyn, Przekładnie zębate jako części ma-
szyn, Brzeszczoty jako części maszyn, Uchwyty wiertarskie 
jako części maszyn, Stojany, Elektryczne wyrzynarki, Noże 
do maszyn, Ostrza do kosiarek, Elektryczne piły łańcucho-
we, Prowadnice do maszyn, Suporty, Uchwyty jako części 
maszyn, Frezy jako części maszyn, Kompresory, Szczotki 
węglowe i grafitowe do części maszyn, Dystrybutory au-
tomatyczne, 8 Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, Podnośniki, Ręcznie sterowane 
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, 
do naprawy i konserwacji, Narzędzia ręczne, Ręczne ko-
siarki ogrodowe, Diamenty szklarskie, Dłuta, Frezy ręczne, 
Ręczne gwintownice, Klucze maszynowe, Kosiarki ręcz-
ne, Ręczne przyrządy do cięcia do pił ręcznych, Uchwyty 
do pił, Ostrza do narzędzi ręcznych, Ręczne cęgi do cię-
cia drutu, Ręczne narzędzia do obróbki drewna, Pilniki, 
Ręczne piły, Przycinacze do drzew, Sekatory, Rozwiertaki, 
Strugi, Ręczne przyrządy do szlifowania i ścierania, Ręczne 
tarcze szlifierskie, Ręczne tarniki, Ręczne wiertarki, Wiertła, 
Uchwyty do wierteł, Oprawki wiertarskie, Ręczne wycinar-
ki, Świdry, Śrubokręty, Pasy do narzędzi, Narzynki, 9 Apara-
tura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Ma-
gnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urządzenia do ba-
dań naukowych i laboratoryjne, Urządzenia dydaktyczne 
i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monito-
rujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne 
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namie-
rzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, Wzmac-
niacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządze-
nia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalo-
ne na nośnikach informacje i dane, Alarmy, Dzwonki alar-
mowe, Sygnalizatory akustyczne, Automaty muzyczne, 
Baterie, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, 
Kalkulatory, Lornetki, Przyrządy pomiarowe elektryczne 
i mechaniczne, Trójkąty sygnalizacyjne.

(210) 539569 (220) 2022 02 07
(731) B 1881 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) B 1881

(531) 27.05.17, 27.05.21, 27.07.01
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Materiały drukowa-
ne, Serwetki papierowe, Etykiety z papieru, Torebki i opako-
wania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, Pudełka 
kartonowe, Pudełka tekturowe, Pudełka z papieru, Fotogra-
fie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 33 Wino, Wino wino-
gronowe, Czerwone wino, Białe wino, 35 Usługi w zakresie 
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o re-
stauracjach i barach, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych o restauracjach, Organizacja sprzedaży detalicznej 
i hurtowej dla osób trzecich, dotycząca wina, wina winogro-
nowego, czerwonego wina i białego wina, Usługi importo-
wo-eksportowe, 41 Organizacja i przeprowadzanie degusta-
cji wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Organizacja warsztatów i semina-
riów, Organizacja szkoleń, Organizacja przyjęć, 43 Usługi ga-
stronomiczne świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, 
kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, 
hotele i motele, Przygotowywanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie 
sal na posiedzenia, mityngi, narady, Udzielanie informacji 
dotyczących barów i restauracji, Usługi degustacji win, do-
starczanie napojów, 44 Uprawa winogron do produkcji wina, 
Doradztwo w zakresie uprawy winorośli, Usługi w zakresie 
uprawy winorośli.

(210) 541433 (220) 2022 03 25
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety witamina A+E avet

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 24.17.07
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, witaminy i prepa-
raty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci 
suplementów, preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla 
ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, zioła lecznicze, kapsułki odchudzające, dodatki diete-



22 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT35/2022

tyczne w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, 
napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, pre-
paraty zmniejszające apetyt, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające od-
chudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, wszystkie 
wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.

(210) 541876 (220) 2022 04 12
(731) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) THERALIGHT
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Apa-
raty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Urządzenia 
do prowadzenia terapii światłem dla dolegliwości fizycznych, 
a mianowicie bólu, stanów zapalnych, zmęczenia, słabego 
krążenia, zaburzeń nastroju, zaburzeń immunologicznych, 
schorzeń skóry, stymulacji gojenia tkanek oraz antiaging.

(210) 542481 (220) 2022 04 27
(731) BALAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Zapachy do ciała, Dezodoranty, Środki perfumeryjne 
i zapachowe, Środki czyszczące, Preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, Wosk do polerowania, Pasty do obuwia, 
Środki w aerozolu do obuwia, Preparaty do czyszczenia 
i polerowania skóry i butów, 14 Biżuteria, Wyroby jubi-
lerskie, Wyroby biżuteryjne, Ozdoby - biżuteria, Artykuły 
ozdobne - ozdoby lub biżuteria do użytku osobistego, 
Zegarki, Przyrządy do mierzenia czasu, Etui do zegarków 
i zegarów, Breloki z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami, Breloki do kluczy ze skóry, 18 Torebki, Plecaki, Teczki, 
Portmonetki, Etui na wizytówki lub karty kredytowe, Ze-
stawy podróżne, Walizki, Walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Paski 
z imitacji skóry, Paski skórzane [inne niż odzież], Skóra 
i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, Wyroby 
ze skóry lub imitacji skór, mianowicie organizery podróż-
ne przystosowane do bagażu, etui na klucze, przywieszki 
do bagażu, etykiety naszywane do ubrań ze skóry, worki, 
rzemienie, futro, sztuczne futro, pudła skórzane, futerały 
na dokumenty, 24 Bielizna stołowa i pościelowa, Pokrow-
ce na poduszki, Koce, Pledy, Narzuty, Tekstylne dekoracyj-
ne pokrycia ochronne mebli, Obrusy, serwetki tekstylne, 
Bieżniki stołowe, Zasłony, Okienne tkaniny dekoracyjne 
ręczniki, Ręczniki plażowe, Kuchenne artykuły tekstylne, 
Dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych ro-
bione ręcznie, Kołdry, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Paski, Paski skó-
rzane [odzież], Bielizna, Czapki, Szaliki, Apaszki, Rękawicz-
ki, Wyroby pończosznicze, 27 Dywany, chodniki, maty, 
Chodniki dywanowe, Materiały do pokrywania podłóg 
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Pokrycia ścian 
i sufitów, Tapety, Tapety z efektami wizualnymi 3D.

(210) 542691 (220) 2022 05 04
(731) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO ELŻBIETA JARMOŁKIEWICZ

(531) 03.07.05, 20.07.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, 
w tym płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, Dyski optyczne 
przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedial-
nych, Nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie 
przystosowanym do odtwarzania przez komputery i telefo-
ny komórkowe, audiobooki, e-booki, programy kompute-
rowe, w tym oprogramowanie do odtwarzania e-booków, 
Oprogramowanie multimedialne, 16 Papier i wyroby z pa-
pieru, Książki, Druki, Albumy, Czasopisma, Drukowane pu-
blikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, Fotografie, 
Reprodukcje, Reprodukcje graficzne, Materiały piśmienne, 
Afisze, Plakaty, Bilety, Drukowane foldery, Broszury, Prospek-
ty, Katalogi, Drukowane materiały informacyjne i reklamowe, 
Ulotki, Zakładki, Kalendarze, Notatniki, Notesy podręczne, 
Okładki na książki, Obwoluty, Teczki papierowe, Nalepki, Pa-
pierowa taśma pakowa, Opakowania papierowe, Gadżety 
w postaci długopisów, Pióra i długopisy, 35 Reklama, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej (w tym mediów 
społecznościowych i na stronie internetowej), telewizyjnej, 
radiowej, Reklama korespondencyjna, Reklamy prasowe, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur, banerów), Dystry-
bucja upominków reklamowych, Tworzenie i dystrybucja 
newsletterów reklamowych, Tworzenie i dystrybucja filmów 
promocyjnych, Tworzenie podcastów reklamowych, Organi-
zowanie spotkań reklamowych, Organizowanie wieczorów 
wydawniczych o charakterze reklamowym, Organizowanie 
konkursów do celów reklamowych, 38 Usługi dostarczania 
za pośrednictwem sieci komputerowych plików muzycz-
nych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików 
i programów multimedialnych w formatach przystosowa-
nych do odtwarzania i odczytu przez komputery i telefony 
komórkowe, w tym e-booków i audiobooków, 40 Usługi 
w zakresie tłoczenia płyt, Drukowanie, 41 Usługi wydawni-
cze, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, Publikacje on-line książek i periodyków, Publi-
kowanie blogów internetowych, Publikowanie e-booków 
i audiobooków, Udostępnianie utworów tekstowych, wizu-
alnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multime-
dialnych, e-booków i audiobooków na portalach i stronach 
internetowych, Publikowanie relacji ze spotkań, 45 Usługi 
administrowania prawami własności intelektualnej i udziela-
nia licencji w zakresie praw własności intelektualnej, Usługi 
pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej, 
Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usługi praw-
ne w zakresie ochrony praw autorów, producentów i wyko-
nawców w dziedzinie literatury, muzyki, filmu, video.

(210) 542693 (220) 2022 05 04
(731) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) fk WYDAWNICTWO OLESIEJUK

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.11, 29.01.12

(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, 
w tym płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, Dyski optyczne 
przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedial-
nych, Nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie 
przystosowanym do odtwarzania przez komputery i telefo-
ny komórkowe, audiobooki, e-booki, programy kompute-
rowe, w tym oprogramowanie do odtwarzania e-booków, 
Oprogramowanie multimedialne, 16 Papier i wyroby z pa-
pieru, Książki, Druki, Albumy, Czasopisma, Drukowane pu-
blikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, Fotografie, 
Reprodukcje, Reprodukcje graficzne, Materiały piśmienne, 
Afisze, Plakaty, Bilety, Drukowane foldery, Broszury, Prospek-
ty, Katalogi, Drukowane materiały informacyjne i reklamowe, 
Ulotki, Zakładki, Kalendarze, Notatniki, Notesy podręczne, 
Okładki na książki, Obwoluty, Teczki papierowe, Nalepki, Pa-
pierowa taśma pakowa, Opakowania papierowe, Gadżety 
w postaci długopisów, Pióra i długopisy, 35 Reklama, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej (w tym mediów 
społecznościowych i na stronie internetowej), telewizyjnej, 
radiowej, Reklama korespondencyjna, Reklamy prasowe, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur, banerów), Dystry-
bucja upominków reklamowych, Tworzenie i dystrybucja 
newsletterów reklamowych, Tworzenie i dystrybucja filmów 
promocyjnych, Tworzenie podcastów reklamowych, Organi-
zowanie spotkań reklamowych, Organizowanie wieczorów 
wydawniczych o charakterze reklamowym, Organizowanie 
konkursów do celów reklamowych, 38 Usługi dostarczania 
za pośrednictwem sieci komputerowych plików muzycz-
nych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików 
i programów multimedialnych w formatach przystosowa-
nych do odtwarzania i odczytu przez komputery i telefony 
komórkowe, w tym e-booków i audiobooków, 40 Usługi 
w zakresie tłoczenia płyt, Drukowanie, 41 Usługi wydawni-
cze, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, Publikacje on-line książek i periodyków, Publi-
kowanie blogów internetowych, Publikowanie e-booków 
i audiobooków, Udostępnianie utworów tekstowych, wizu-
alnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multime-
dialnych, e-booków i audiobooków na portalach i stronach 
internetowych, Publikowanie relacji ze spotkań, 45 Usługi 
administrowania prawami własności intelektualnej i udziela-
nia licencji w zakresie praw własności intelektualnej, Usługi 
pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej, 
Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usługi praw-
ne w zakresie ochrony praw autorów, producentów i wyko-
nawców w dziedzinie literatury, muzyki, filmu, video.

(210) 542700 (220) 2022 05 04
(731) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świat Książki

(531) 20.07.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, 
w tym płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, Dyski optyczne 
przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedial-
nych, Nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie 
przystosowanym do odtwarzania przez komputery i telefo-
ny komórkowe, audiobooki, e-booki, programy kompute-
rowe, w tym oprogramowanie do odtwarzania e-booków, 
Oprogramowanie multimedialne, 16 Papier i wyroby z pa-
pieru, Książki, Druki, Albumy, Czasopisma, Drukowane pu-
blikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, Fotografie, 
Reprodukcje, Reprodukcje graficzne, Materiały piśmienne, 
Afisze, Plakaty, Bilety, Drukowane foldery, Broszury, Prospek-
ty, Katalogi, Drukowane materiały informacyjne i reklamowe, 
Ulotki, Zakładki, Kalendarze, Notatniki, Notesy podręczne, 
Okładki na książki, Obwoluty, Teczki papierowe, Nalepki,  
Papierowa taśma pakowa, Opakowania papierowe, Gadżety 
w postaci długopisów, Pióra i długopisy, 30 Kawa, Napoje 
na bazie kawy, Czekolada, Napoje na bazie czekolady, Herba-
ta, Napoje na bazie herbaty, Żywność na bazie mąki, Ciasta, 
Ciastka, Dania chłodzone na bazie mąki, 35 Usługi prowadze-
nia sklepu i hurtowni z książkami, audiobookami, e-bookami, 
programami komputerowymi (w tym oprogramowaniem 
do odtwarzania e-booków), filmami, wydawnictwami mu-
zycznymi, czytnikami e-booków i tabletami, zabawkami, 
produktami dekoracyjnymi, artykułami biurowymi i papier-
niczymi, artykułami szkolnymi, Usługi prowadzenia detalicz-
nej i hurtowej sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji 
i Internetu oraz usługi sprzedaży wysyłkowej i katalogowej 
książek, audiobooków, e-booków, programów komputero-
wych (w tym oprogramowania do odtwarzania e-booków), 
filmów, wydawnictw muzycznych, czytników e-booków 
i tabletów, zabawek, produktów dekoracyjnych, artykułów 
biurowych i papierniczych, artykułów szkolnych, Organizo-
wanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, Pokazy 
towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Reklama, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej (w tym mediów 
społecznościowych i na stronie internetowej), telewizyjnej, 
radiowej, Reklama korespondencyjna, Reklamy prasowe, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur, banerów), Dystrybucja upominków reklamowych, Two-
rzenie i dystrybucja newsletterów reklamowych, Tworzenie 
i dystrybucja filmów promocyjnych, Tworzenie podcastów 
reklamowych, Organizowanie spotkań reklamowych, Orga-
nizowanie wieczorów wydawniczych o charakterze rekla-
mowym, Organizowanie w celach reklamowych konkursów 
z nagrodami, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, Systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, 36 Agencje 
pośrednictwa finansowego w zakresie obrotu prawami 
autorskimi i producenckimi w dziedzinie literatury, sztuki, 
publikacji z innych dziedzin (tekstów i grafiki), utworów au-
diowizualnych, audialnych i wizualnych, objętych ochroną 
prawno-autorską, 38 Usługi dostarczania za pośrednictwem 
sieci komputerowych plików muzycznych, tekstowych, wi-
zualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multi-
medialnych w formatach przystosowanych do odtwarzania 
i odczytu przez komputery i telefony komórkowe, w tym 
e-booków i audiobooków, Usługi portalu internetowego, 
w tym usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal in-
ternetowy, Przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych 
za pośrednictwem Internetu, Usługi dostarczania danych 
on-line z komputerowych baz danych, Przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Rozpowszech-
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nianie programów i informacji za pośrednictwem sieci infor-
matycznych, Spersonalizowane usługi telekomunikacyjne 
z wykorzystaniem sieci informatycznych zapewniające do-
stęp do informacji i danych indywidualnie określonych dla 
każdego abonenta, w tym do e-booków, audiobooków, pro-
gramów komputerowych, plików muzycznych i audiowizu-
alnych, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi 
sprzedaży towarów i usług poprzez bezpośrednią komuni-
kację z klientem, Usługi ogłoszeń elektronicznych, 39 Usługi 
w zakresie dostarczania towarów, Dostarczania towarów 
zamówionych korespondencyjnie, Dystrybucja towarów 
i przesyłek, Magazynowanie, Pakowanie, Sortowanie towa-
rów, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów druko-
wanych, książek i czasopism, 40 Usługi w zakresie tłoczenia 
płyt, Drukowanie, 41 Usługi wydawnicze, Publikowanie ksią-
żek, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikacje 
on-line książek i periodyków, Publikowanie blogów interne-
towych, Publikowanie e-booków i audiobooków, Udostęp-
nianie on-line publikacji elektronicznych w tym e-booków 
i audiobooków, Udostępnianie utworów muzycznych, tek-
stowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i progra-
mów multimedialnych, e-booków i audiobooków na porta-
lach i stronach internetowych, Dostarczanie rozrywki i usług 
edukacyjnych za pośrednictwem Internetu, Usługi mają-
ce na celu rozrywkę, Usługi klubowe, Publikowanie relacji 
ze spotkań, 43 Restauracje, Kawiarnie, Kafeterie, Usługi baro-
we, Przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie, 
45 Usługi administrowania prawami własności intelektualnej 
i udzielania licencji w zakresie praw własności intelektualnej, 
Usługi pośrednictwa w obrocie prawami własności intelek-
tualnej, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne w zakresie ochrony praw autorów, producentów 
i wykonawców w dziedzinie literatury, muzyki, filmu, video.

(210) 542702 (220) 2022 05 04
(731) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świat Książki

(531) 20.07.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, 
w tym płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, Dyski optyczne 
przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multime-
dialnych, Nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w for-
macie przystosowanym do odtwarzania przez komputery 
i telefony komórkowe, audiobooki, e-booki, programy 
komputerowe, w tym oprogramowanie do odtwarzania  
e-booków, Oprogramowanie multimedialne, 16 Papier 
i wyroby z papieru, Książki, Druki, Albumy, Czasopisma, Dru-
kowane publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, 
Fotografie, Reprodukcje, Reprodukcje graficzne, Materiały 
piśmienne, Afisze, Plakaty, Bilety, Drukowane foldery, Bro-
szury, Prospekty, Katalogi, Drukowane materiały informa-
cyjne i reklamowe, Ulotki, Zakładki, Kalendarze, Notatniki, 
Notesy podręczne, Okładki na książki, Obwoluty, Teczki 

papierowe, Nalepki, Papierowa taśma pakowa, Opakowania 
papierowe, Gadżety w postaci długopisów, Pióra i długopi-
sy, 30 Kawa, Napoje na bazie kawy, Czekolada, Napoje na ba-
zie czekolady, Herbata, Napoje na bazie herbaty, Żywność 
na bazie mąki, Ciasta, Ciastka, Dania chłodzone na bazie 
mąki, 35 Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni z książkami, 
audiobookami, e-bookami, programami komputerowymi 
(w tym oprogramowaniem do odtwarzania e-booków), 
filmami, wydawnictwami muzycznymi, czytnikami e-bo-
oków i tabletami, zabawkami, produktami dekoracyjnymi, 
artykułami biurowymi i papierniczymi, artykułami szkolny-
mi, Usługi prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży 
z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu oraz usługi 
sprzedaży wysyłkowej i katalogowej książek, audiobooków, 
e-booków, programów komputerowych (w tym oprogra-
mowania do odtwarzania e-booków), filmów, wydawnictw 
muzycznych, czytników e-booków i tabletów, zabawek, 
produktów dekoracyjnych, artykułów biurowych i papier-
niczych, artykułów szkolnych, Organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych i reklamowych, Pokazy towarów, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Publikowanie 
tekstów sponsorowanych, Reklama, Reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej (w tym mediów społeczno-
ściowych i na stronie internetowej), telewizyjnej, radiowej, 
Reklama korespondencyjna, Reklamy prasowe, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, ba-
nerów), Dystrybucja upominków reklamowych, Tworze-
nie i dystrybucja newsletterów reklamowych, Tworzenie 
i dystrybucja filmów promocyjnych, Tworzenie podca-
stów reklamowych, Organizowanie spotkań reklamowych, 
Organizowanie wieczorów wydawniczych o charakterze 
reklamowym, Organizowanie w celach reklamowych kon-
kursów z nagrodami, Zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
36 Agencje pośrednictwa finansowego w zakresie obrotu 
prawami autorskimi i producenckimi w dziedzinie litera-
tury, sztuki, publikacji z innych dziedzin (tekstów i grafiki), 
utworów audiowizualnych, audialnych i wizualnych, ob-
jętych ochroną prawno-autorską, 38 Usługi dostarczania 
za pośrednictwem sieci komputerowych plików muzycz-
nych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz pli-
ków i programów multimedialnych w formatach przysto-
sowanych do odtwarzania i odczytu przez komputery i te-
lefony komórkowe, w tym e-booków i audiobooków, Usługi 
portalu internetowego, w tym usługi telekomunikacyjne 
świadczone przez portal internetowy, Przesyłanie informa-
cji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Interne-
tu, Usługi dostarczania danych on-line z komputerowych 
baz danych, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
za pomocą komputera, Rozpowszechnianie programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych, Sper-
sonalizowane usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem 
sieci informatycznych zapewniające dostęp do informacji 
i danych indywidualnie określonych dla każdego abonenta, 
w tym do e-booków, audiobooków, programów kompute-
rowych, plików muzycznych i audiowizualnych, Usługi tele-
komunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży towa-
rów i usług poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, 
Usługi ogłoszeń elektronicznych, 39 Usługi w zakresie do-
starczania towarów, Dostarczania towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dystrybucja towarów i przesyłek, Ma-
gazynowanie, Pakowanie, Sortowanie towarów, Dystrybu-
cja i rozpowszechnianie materiałów drukowanych, książek 
i czasopism, 40 Usługi w zakresie tłoczenia płyt, Drukowa-
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nie, 41 Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, Publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe, Publikacje on-line 
książek i periodyków, Publikowanie blogów internetowych, 
Publikowanie e-booków i audiobooków, Udostępnianie 
on-line publikacji elektronicznych w tym e-booków i au-
diobooków, Udostępnianie utworów muzycznych, teksto-
wych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i progra-
mów multimedialnych, e-booków i audiobooków na por-
talach i stronach internetowych, Dostarczanie rozrywki 
i usług edukacyjnych za pośrednictwem Internetu, Usługi 
mające na celu rozrywkę, Usługi klubowe, Publikowanie re-
lacji ze spotkań, 43 Restauracje, Kawiarnie, Kafeterie, Usługi 
barowe, Przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamó-
wienie, 45 Usługi administrowania prawami własności in-
telektualnej i udzielania licencji w zakresie praw własności 
intelektualnej, Usługi pośrednictwa w obrocie prawami 
własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie własno-
ści intelektualnej, Usługi prawne w zakresie ochrony praw  
autorów, producentów i wykonawców w dziedzinie litera-
tury, muzyki, filmu, video.

(210) 542793 (220) 2022 05 06
(731) BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA, Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRASS CBDGRASS

(531) 29.01.13, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.22, 25.07.17
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Produkty farmaceutyczne,  
Suplementy diety, 25 Odzież, 30 Herbata, Miód, 32 Napo-
je bezalkoholowe, w tym zawierające CBD, Napoje ener-
getyczne, w tym zawierające CBD, Napoje izotoniczne, 
w tym zawierające CBD, Woda, Piwo, w tym zawierają-
ce CBD, 33 Napoje alkoholowe, w tym zawierające CBD, 
34 Papierosy, w tym zawierające konopie włókniste lub 
CBD, Cygara, w tym zawierające konopie włókniste lub 
CBD, Cygaretki, w tym zawierające konopie włókniste lub 
CBD, E-papierosy, w tym zawierające konopie włókniste 
lub CBD, Tytoń, w tym zawierający konopie włókniste lub 
CBD, Fajki, Fajki wodne, 35 Platformy internetowe do koja-
rzenia klientów bez kontaktu z towarem w zakresie kosme-
tyków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, 
odzieży, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, fajek, fajek 
wodnych, herbaty, miodu, napojów bezalkoholowych, 
napojów energetycznych, napojów izotonicznych, wody, 
piwa, napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej za pośrednictwem sieci Internet kosmety-
ków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, 
odzieży, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, fajek, fajek 
wodnych, herbaty, miodu, napojów bezalkoholowych, 
napojów energetycznych, napojów izotonicznych, wody, 
piwa, napojów alkoholowych.

(210) 542794 (220) 2022 05 06
(731) BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA, Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # CBD#

(531) 29.01.13, 26.01.03, 26.03.01, 26.04.01, 27.05.05, 24.17.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Produkty farmaceutyczne,  
Suplementy diety, 25 Odzież, 30 Herbata, Miód, 32 Napo-
je bezalkoholowe, w tym zawierające CBD, Napoje ener-
getyczne, w tym zawierające CBD, Napoje izotoniczne, 
w tym zawierające CBD, Woda, Piwo, w tym zawierają-
ce CBD, 33 Napoje alkoholowe, w tym zawierające CBD, 
34 Papierosy, w tym zawierające konopie włókniste lub 
CBD, Cygara, w tym zawierające konopie włókniste lub 
CBD, Cygaretki, w tym zawierające konopie włókniste lub 
CBD, E-papierosy, w tym zawierające konopie włókniste 
lub CBD, Tytoń, w tym zawierający konopie włókniste lub 
CBD, Fajki, Fajki wodne, 35 Platformy internetowe do koja-
rzenia klientów bez kontaktu z towarem w zakresie kosme-
tyków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, 
odzieży, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, fajek, fajek 
wodnych, herbaty, miodu, napojów bezalkoholowych, 
napojów energetycznych, napojów izotonicznych, wody, 
piwa, napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej za pośrednictwem sieci Internet kosmety-
ków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, 
odzieży, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, fajek, fajek 
wodnych, herbaty, miodu, napojów bezalkoholowych, 
napojów energetycznych, napojów izotonicznych, wody, 
piwa, napojów alkoholowych.

(210) 543609 (220) 2022 05 31
(731) WNUK PIOTR, WNUK MARIOLA QUAL PAK  

SPÓŁKA CYWILNA, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) MotyLOVE
(510), (511) 30 Żelki, Galaretki owocowe [słodycze], Drop-
sy owocowe [słodycze], Piankowe słodycze na bazie cukru, 
Galaretki owocowe [słodycze], Słodycze bez cukru, Słody-
cze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, 
Słodycze do żucia z płynnym nadzieniem owocowym 
(nielecznicze), Słodycze o smaku owocowym, Słodycze 
piankowe, Czekolada, Ciastka, Cukierki, Drażetki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], Pralinki, Batoniki.

(210) 543626 (220) 2022 05 31
(731) WOLNY PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) ZOOMDENT
(510), (511) 44 Badania medyczne w celach diagnostycz-
nych lub leczenia, Doradztwo związane ze stomatologią, 
Konsultacje dentystyczne, Obrazowanie rentgenowskie 
do celów medycznych, Pomoc stomatologiczna, Stomato-
logia kosmetyczna, Udzielanie informacji na temat stoma-
tologii, Usługi asystenta dentysty, Usługi czyszczenia zębów, 
Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi 
ortodontyczne, Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi 
stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi stoma-
tologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stoma-
tologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi w za-
kresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w zakresie 
wybielania zębów.

(210) 543639 (220) 2022 05 31
(731) LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Lectico
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier komputerowych do po-
brania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, platformy oprogramo-
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe nagrane, Pliki graficzne do pobierania, Pliki 
muzyczne do pobierania, Podręczne słowniki elektroniczne, 
Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Pu-
blikacje elektroniczne, do pobrania, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane oprogramowanie, Oprogramowanie gier, 
Edukacyjne programy komputerowe, Edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, E booki, Publikacje elektroniczne, 
Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrzą-
dy szkoleniowe i dydaktyczne, Zestawy naukowe w postaci 
urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe będące urzą-
dzeniami instruktażowymi, roboty edukacyjne, 28 Gry, Gry 
planszowe, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje 
telekomunikacyjne, Zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt 
do gier wideo, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, 35 Usługi 
sprzedaży następujących towarów: gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie gier, 
edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne materia-
ły na zajęcia do pobrania, e-booki, publikacje elektronicz-
ne, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia oraz 
przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe 
w postaci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe bę-
dące urządzeniami instruktażowymi, Zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Doradztwo 
gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie przed-
siębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie orga-
nizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Organi-
zowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych 
oraz reklamowych, Pokazy towarów, Dekoracja wystaw 
i witryn sklepowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Organizowanie programów lojalnościowych do celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych, 41 Usługi eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej, badania edukacyjne, informacja o edukacji, usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, organizowanie i prowadzenie forów edu-

kacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, 42 Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Udostępnianie wirtualnych systemów kompu-
terowych poprzez chmury obliczeniowe.

(210) 543641 (220) 2022 05 31
(731) LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Lektico
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier komputerowych do po-
brania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, platformy oprogramo-
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe nagrane, Pliki graficzne do pobierania, Pliki 
muzyczne do pobierania, Podręczne słowniki elektronicz-
ne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania],  
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Utrwalone na nośni-
kach informacje i dane, oprogramowanie, Oprogramowanie 
gier, Edukacyjne programy komputerowe, Edukacyjne mate-
riały na zajęcia, do pobrania, E booki, Publikacje elektronicz-
ne, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przy-
rządy szkoleniowe i dydaktyczne, Zestawy naukowe w po-
staci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe będące 
urządzeniami instruktażowymi, roboty edukacyjne, 28 Gry, 
Gry planszowe, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje 
telekomunikacyjne, Zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt 
do gier wideo, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Zabawki, 
35 Usługi sprzedaży następujących towarów: gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowa-
nie gier, edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne 
materiały na zajęcia do pobrania, e-booki, publikacje elektro-
niczne, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia oraz 
przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe 
w postaci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe bę-
dące urządzeniami instruktażowymi, Zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Doradztwo 
gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie przed-
siębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie orga-
nizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Organi-
zowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych 
oraz reklamowych, Pokazy towarów, Dekoracja wystaw 
i witryn sklepowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Organizowanie programów lojalnościowych do celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych, 41 Usługi eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej, badania edukacyjne, informacja o edukacji, usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, 42 Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Udostępnianie wirtualnych systemów kompu-
terowych poprzez chmury obliczeniowe.

(210) 543642 (220) 2022 05 31
(731) LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) Lecti
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier komputerowych do po-
brania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, platformy oprogramo-
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe nagrane, Pliki graficzne do pobierania, Pliki 
muzyczne do pobierania, Podręczne słowniki elektronicz-
ne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania],  
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Utrwalone na nośni-
kach informacje i dane, oprogramowanie, Oprogramowanie 
gier, Edukacyjne programy komputerowe, Edukacyjne mate-
riały na zajęcia, do pobrania, E booki, Publikacje elektronicz-
ne, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przy-
rządy szkoleniowe i dydaktyczne, Zestawy naukowe w po-
staci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe będące 
urządzeniami instruktażowymi, roboty edukacyjne, 28 Gry, 
Gry planszowe, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje 
telekomunikacyjne, Zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt 
do gier wideo, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Zabawki, 
35 Usługi sprzedaży następujących towarów: gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowa-
nie gier, edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne 
materiały na zajęcia do pobrania, e-booki, publikacje elektro-
niczne, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia oraz 
przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe 
w postaci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe bę-
dące urządzeniami instruktażowymi, Zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Doradztwo 
gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie przed-
siębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie orga-
nizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Organi-
zowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych 
oraz reklamowych, Pokazy towarów, Dekoracja wystaw 
i witryn sklepowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Organizowanie programów lojalnościowych do celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych, 41 Usługi eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej, badania edukacyjne, informacja o edukacji, usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, 42 Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Udostępnianie wirtualnych systemów kompu-
terowych poprzez chmury obliczeniowe.

(210) 543643 (220) 2022 05 31
(731) LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Lekti
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier komputerowych do po-
brania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, platformy oprogramo-
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe nagrane, Pliki graficzne do pobierania, Pliki 
muzyczne do pobierania, Podręczne słowniki elektroniczne, 
Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Pu-
blikacje elektroniczne, do pobrania, Utrwalone na nośnikach 

informacje i dane, oprogramowanie, Oprogramowanie gier, 
Edukacyjne programy komputerowe, Edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, E booki, Publikacje elektroniczne, 
Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrzą-
dy szkoleniowe i dydaktyczne, Zestawy naukowe w postaci 
urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe będące urzą-
dzeniami instruktażowymi, roboty edukacyjne, 28 Gry, Gry 
planszowe, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje 
telekomunikacyjne, Zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt 
do gier wideo, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Zabawki, 
35 Usługi sprzedaży następujących towarów: gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowa-
nie gier, edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne 
materiały na zajęcia do pobrania, e-booki, publikacje elektro-
niczne, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia oraz 
przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe 
w postaci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe bę-
dące urządzeniami instruktażowymi, Zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Doradztwo 
gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie przed-
siębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie orga-
nizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Organi-
zowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych 
oraz reklamowych, Pokazy towarów, Dekoracja wystaw 
i witryn sklepowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Organizowanie programów lojalnościowych do celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych, 41 Usługi eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej, badania edukacyjne, informacja o edukacji, usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, 42 Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Udostępnianie wirtualnych systemów kompu-
terowych poprzez chmury obliczeniowe.

(210) 543788 (220) 2022 06 06
(731) KLUB SPORTOWY BOREK KRAKÓW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS BOREK 1928

(531) 24.01.05, 24.01.03, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,  
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
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gowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 543914 (220) 2022 06 08
(731) WRONOWSKA MONIKA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH 

ATTICUS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Atticus

(531) 02.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Naucza-
nie języków obcych, Usługi szkół językowych, Usługi w za-
kresie organizowania i prowadzenia kursów językowych, 
Usługi w zakresie prowadzenia kursów językowych on-line,  
Nauczanie korespondencyjne, Usługi w zakresie prowadze-
nia centrum kształcenia językowego, Usługi w zakresie pro-
wadzenia centrum językowego, Usługi lektorów językowych, 
Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelek-
tualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, Organizowanie kursów 
i szkoleń oraz innych form kształcenia, Usługi w zakresie 
tłumaczeń, Organizowanie konkursów, Organizowanie, ob-
sługa i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjnym, 
naukowym, rozrywkowym i rekreacyjnym, zwłaszcza konfe-
rencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, seminariów, wykładów, 
sympozjów, targów, wystaw oraz konkursów, porady w za-
kresie edukacji lub kształcenia, Opracowywanie programów 
edukacyjnych, Kształcenie praktyczne, Organizowanie i pro-
wadzenie pracowni specjalistycznych, Publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, Publikowanie książek i periodyków, 
Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Obsłu-
ga publikacji elektronicznych on-line, w tym udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci 
komputerowych, Usługi publikowania katalogów, za wyjąt-
kiem katalogów reklamowych, Publikowanie wydawnictw 
konferencyjnych, broszur, folderów i plakatów, Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, usługi w zakre-
sie organizacji czasu wolnego, Usługi związane z organizacją 
wypoczynku, Organizowanie obozów wakacyjnych, Wypo-
życzanie książek, nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizu-
alnych, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie 
filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych 
nośnikach danych, Organizowanie loterii, Usługi organizowa-
nia i prowadzenia klubów z dziedziny edukacji lub rozrywki, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie 
kursów korespondencyjnych, Udostępnianie informacji do-
tyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych 
wspomaganych komputerowo, Udostępnianie materiałów 
egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji o na-
uczaniu on-line, Usługi w zakresie produkcji programów 
radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie 
mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Informacja 
o edukacji.

(210) 543929 (220) 2022 06 08
(731) BAFIA ANITA BARBARA FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA U BAFII, Poronin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miodula Tatra Mountain

(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Wyroby i napoje alkoholowe, Alkoholowe 
(napoje -), Likiery, Napoje (alkoholowe -) z wyjątkiem piwa, 
Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, Trawienie (alkohole 
i likiery wspomagające -).

(210) 543937 (220) 2022 06 08
(731) BAFIA ANITA BARBARA FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA U BAFII, Poronin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLIWOWICA TATRA MOUNTAIN premium

(531) 27.05.01, 02.01.04, 03.04.11, 06.01.02, 29.01.14
(510), (511) 33 Wyroby i napoje alkoholowe, Alkoholowe 
(napoje -), Likiery, Napoje (alkoholowe -) z wyjątkiem piwa, 
Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, Trawienie (alkohole 
i likiery wspomagające -).

(210) 543946 (220) 2022 06 09
(731) JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi 
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, Wykony-
wanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych w szczegól-
ności w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego 
na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmo-
wych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mie-
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nia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach 
ich zainstalowania, montażu urządzeń i środków mecha-
nicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, 
naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalo-
wania, montaż zewnętrznych systemów ochrony, telewizji 
przemysłowej, kontroli dostępu video bramofonów, obsługa 
serwisowa na zlecenie, montaż i konserwacja instalacji an-
tenowych, konserwacja systemów alarmowych, usługi po-
rządkowe (sprzątanie i czyszczenie obiektów), 39 Transport, 
Transport (usługi nawigacji -), Usługi przewozu, Konwojowa-
nie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów warto-
ściowych lub niebezpiecznych, 45 Usługi w zakresie zapew-
niania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Działalność 
dochodzeniowo - detektywistyczna i ochroniarska w szcze-
gólności w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, stałej łub 
doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyła-
nych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
urządzeniach i systemach alarmowych, (monitoring wizyjny).

(210) 543976 (220) 2022 06 10
(731) MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIENTARIUM ZOO ŁÓDŹ

(531) 03.02.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama i marketing, usługi marketingowe, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych. usługi pro-
mocyjne i reklamowe, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, reklamowanie innych firm na własnym terenie, 
usługi w zakresie prowadzenia reklamy dla osób trzecich, 
usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 41 Prowadze-
nie ogrodu zoologicznego, obsługa i eksploatacja ogrodu 
zoologicznego, usługi w zakresie cateringu, rekreacji i wypo-
czynku na terenie ogrodu zoologicznego, parki i miasteczka 
rozrywki, parki tematyczne, muzea, prowadzenie parków roz-
rywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi 
edukacyjne związane z zoologią, Organizacja gier, organiza-
cja szkoleń, organizowanie konferencji, seminariów, wykła-
dów, organizowanie rozrywki, centra rozrywki, organizacja 
konkursów, imprez i wystaw edukacyjnych, usługi w zakre-
sie edukacji i nauczania, organizacja imprez rozrywkowych, 
usługi tresowania zwierząt, 43 Usługi barowe, organizowa-
nie przyjęć, koktajli, gastronomia, usługi cateringowe, usługi 
barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, kawiarnie, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyj-
ne, kafeterie, Pensjonaty dla zwierząt, 44 Hodowla zwierząt, 
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi weterynaryjne.

(210) 543979 (220) 2022 06 10
(731) MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIENTARIUM ZOO ŁÓDŹ

(531) 03.02.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama i marketing, usługi marketingowe, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych. usługi pro-
mocyjne i reklamowe, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, reklamowanie innych firm na własnym terenie, 
usługi w zakresie prowadzenia reklamy dla osób trzecich, 
usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 41 Prowadze-
nie ogrodu zoologicznego, obsługa i eksploatacja ogrodu 
zoologicznego, usługi w zakresie cateringu, rekreacji i wy-
poczynku na terenie ogrodu zoologicznego, parki i mia-
steczka rozrywki, parki tematyczne, muzea, prowadzenie 
parków rozrywki, Usługi parków tematycznych i parków 
rozrywki, Usługi edukacyjne związane z zoologią, Organi-
zacja gier, organizacja szkoleń, organizowanie konferencji, 
seminariów, wykładów, organizowanie rozrywki, centra 
rozrywki, organizacja konkursów, imprez i wystaw edu-
kacyjnych, usługi w zakresie edukacji i nauczania, orga-
nizacja imprez rozrywkowych, usługi tresowania zwierząt, 
43 Usługi barowe, organizowanie przyjęć, koktajli, gastro-
nomia, usługi cateringowe, usługi barowe, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, kawiarnie, restauracje, restaura-
cje samoobsługowe, usługi restauracyjne, kafeterie, Pensjo-
naty dla zwierząt, 44 Hodowla zwierząt, usługi w zakresie 
pielęgnacji zwierząt, Usługi weterynaryjne.

(210) 543980 (220) 2022 06 10
(731) MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Orientarium ZOO Łódź
(510), (511) 35 Reklama i marketing, usługi marketingowe, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych. usługi pro-
mocyjne i reklamowe, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, reklamowanie innych firm na własnym terenie, 
usługi w zakresie prowadzenia reklamy dla osób trzecich, 
usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 41 Prowadze-
nie ogrodu zoologicznego, obsługa i eksploatacja ogrodu 
zoologicznego, usługi w zakresie cateringu, rekreacji i wypo-
czynku na terenie ogrodu zoologicznego, parki i miasteczka 
rozrywki, parki tematyczne, muzea, prowadzenie parków roz-
rywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi 
edukacyjne związane z zoologią, Organizacja gier, organiza-
cja szkoleń, organizowanie konferencji, seminariów, wykła-
dów, organizowanie rozrywki, centra rozrywki, organizacja 
konkursów, imprez i wystaw edukacyjnych, usługi w zakre-
sie edukacji i nauczania, organizacja imprez rozrywkowych, 
usługi tresowania zwierząt, 43 Usługi barowe, organizowa-
nie przyjęć, koktajli, gastronomia, usługi cateringowe, usługi 
barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, kawiarnie, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyj-
ne, kafeterie, Pensjonaty dla zwierząt, 44 Hodowla zwierząt, 
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi weterynaryjne.

(210) 543981 (220) 2022 06 10
(731) SKICZAK JUSTYNA, Osięciny
(540) (znak słowny)
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(540) JAVIA
(510), (511) 1 Materiał zeolitowy, Zeolity, Zeolity do celów 
przemysłowych, Bentonit.

(210) 543985 (220) 2022 06 09
(731) TAJSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Lette
(510), (511) 45 Usługi osobiste świadczone przez instytucje 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, takie jak 
usługi dotrzymywania towarzystwa, usługi agencji matry-
monialnych, usługi pogrzebowe.

(210) 544016 (220) 2022 06 10
(731) TONDRYK PIOTR, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Poët
(510), (511) 9 Okulary, Okulary słoneczne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Części do okularów, Oprawki do okula-
rów, Osłony do okularów, Noski do okularów, Mostki do oku-
larów, Uchwyty do okularów, Łańcuszki do okularów, Sznu-
reczki do okularów, Zauszniki do okularów, Nakładki na oku-
lary słoneczne na magnes, Etui na okulary, 14 Biżuteria i wyro-
by jubilerskie, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 
Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria z metali nieszlachet-
nych, Ozdoby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Biżuteria 
wykonana z kamieni półszlachetnych, Ozdoby [biżuteria], 
Ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, Półszlachetne 
artykuły biżuteryjne, Osobiste ozdoby z metali szlachetnych, 
Ozdoby z biżuterii sztucznej, Zawieszki, Łańcuszki, Akcesoria 
do biżuterii, Wyroby jubilerskie, Zawieszki biżuteryjne z me-
tali szlachetnych lub pokrywane nimi, Zawieszki biżuteryjne 
z metali pospolitych, Części i akcesoria do biżuterii, Biżute-
ria okularowa, Ozdoby na odzież w postaci biżuterii, Ozdo-
by na obuwie i nakrycia głowy w postaci biżuterii, Pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, Artykuły ozdobne [ozdo-
by lub biżuteria] do użytku osobistego, Wisiorki do kluczy, 
Breloki, Ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, Artykuły 
zegarmistrzowskie, Zegary i zegarki, Etui na artykuły zegarmi-
strzowskie, Części do zegarków, 25 Odzież, Obuwie, Nakry-
cia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 33 Napoje 
alkoholowe [z wyjątkiem piwa], Alkohole wysokoprocentowe 
[napoje], Pitne alkohole, Gotowe koktajle alkoholowe, Wymie-
szane napoje alkoholowe, Esencje i ekstrakty alkoholowe.

(210) 544069 (220) 2022 06 13
(731) KOT REMIGIUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCK KIDS

(531) 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy, Urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i admi-
nistracja w biznesie, Prace biurowe.

(210) 544113 (220) 2022 06 14
(731) BRON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.01, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 Noże uniwersalne, Noże wielofunkcyjne, Ba-
gnety, Broń biała, Broń sieczna i obuchowa, Brzytwy, Dzidy, 
włócznie, Finki - noże fińskie, Futerały na nóż nurkowy, Har-
puny, Kastety, Łomy, Maczety, Miecze, Miecze japońskie, 
Noże, Noże do nurkowania, Noże do rzucania, Noże myśliw-
skie, Noże składane, Osełki do ostrzenia, Ostrza - broń, 
Ostrzałki, Ostrzałki do noży, Osełki do ostrzenia, Pałki gumo-
we, Pałki policyjne, Pochwy do mieczy, Pochwy na noże, 
Przyrządy do ostrzenia noży, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, 
Rękojeści noży, Scyzoryki, Scyzoryki z wielofunkcyjnymi koń-
cówkami, Skórzane pochwy na noże, Stojaki na noże, Szable 
- miecze, Szable, Sztylety, Czekanomłotki do lodu jako narzę-
dzia ręczne, Czekany do lodu, Czerpaki jako narzędzia ręczne, 
Dopasowane pudełka na sztućce, Haki ręczne, Jednorazowe 
łyżki, Jednorazowe noże, Jednorazowe widelce, Kilofy, oskar-
dy, Klucze do nakrętek jako narzędzia ręczne, Klucze obsługi-
wane ręcznie, Kombinerki, Komplety sztućców w pudełku, 
Noże do otwierania konserw nieelektryczne, Laski z ukrytą 
szpadą, Łopatki - ogrodnictwo, Łyżki, Łyżki stołowe ze stali 
nierdzewnej, Łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucz-
nych, Młotki, młotki miękkie i młoty, Napinacze drutu i taśm 
metalowych jako narzędzia ręczne, Narzędzia i przyrządy 
ręczne - ręcznie obsługiwane, Narzędzia ręczne budowlane, 
do naprawy i konserwacji, Narzędzia ręczne do użytku w sy-
tuacjach awaryjnych i ratunkowych, Nieelektryczne noże ku-
chenne, Nożyce, Nożyce uniwersalne, Nożyczki, Obcinacze 
do żyłki wędkarskiej, Obcinarki jako narzędzia obsługiwane 
ręcznie, Ostrza do noży, Ostrza jako narzędzia ręczne, Oszcze-
py rybackie, Otwieracze do puszek nieelektryczne, Paski skó-
rzane do ostrzenia, Piły ręczne, Pompki ręczne, Przyrządy 
do obcinania gałęzi ręcznie obsługiwane, Przyrządy do pod-
trzymywania ognia, Przyrządy tnące jako narzędzia ręczne, 
Pudełka przystosowane do sztućców, Rębaki - noże, Ręczne 
narzędzia do rąbania, Ręczne narzędzia do wiercenia, Ręczne 
nożyce, Ręczne otwieracze do konserw, Ręczne przybory hi-
gieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Rękojeści 
do narzędzi ręcznych, Sekatory, Siekiery, Sierpaki, Skalpele 
do użytku hobbystycznego, Świdry jako narzędzia ręczne, 
Szczypce do cięcia drutu, Szczypce, kleszcze, Szczypce pre-
cyzyjne jako narzędzia ręczne, Sztućce, Sztućce stołowe - 
noże, widelce i łyżki, Tasaki - noże, Toporki, Topory, Torby 
na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, Torby 
na narzędzia - wyposażone, Zszywarki ręczne, 9 Akcesoria 
ratunkowe do utrzymywania się na powierzchni, Alarmy, 
Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Alarmy osobiste, Anteny 
jako urządzenia komunikacyjne, Aparatura elektroniczna 
do monitoringu obiektów śledzonych, Aparatura sygnaliza-
cyjna, Aparatura wzywająca, Aparaty nadawczo-odbiorcze, 
Baterie, Baterie słoneczne do użytku domowego, Bezprze-
wodowe mikrofony głośnikowe, Bezprzewodowy sprzęt 
nadawczy i odbiorczy, Boje znakowe i sygnalizacyjne, Buty 
jako obuwie ochronne, Celownicze lunety do broni palnej, 
Celowniki do kusz, Celowniki optyczne do broni, Celowniki 
optyczne do łuków, Celowniki teleskopowe do broni palnej, 
Celowniki z soczewkami optycznymi, Ciekłokrystaliczne folie 
ochronne do smartfonów, Części i akcesoria do urządzeń ko-
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munikacyjnych, Czujniki, detektory i instrumenty monitoru-
jące, Czujniki ruchu, Czujniki światła, Czujniki wykrywające 
obiekty, Czujniki żyroskopowe z funkcją GPS, Dalmierze - od-
ległościomierze, Dozowniki, Ekrany ochronne, azbest dla 
strażaków, Elektroniczne celowniki do broni, Elektroniczne 
urządzenia do lokalizacji obiektów, Elektroniczne urządzenia 
i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, Elektroniczne 
urządzenia i przyrządy do śledzenia, Flary ratownicze, niewy-
buchowe i niepirotechniczne, Flary alarmowe, Futerały 
na urządzenia do nawigacji satelitarnej, Futerały na urządze-
nia optyczne, Gogle, Gogle noktowizyjne, Gogle ochronne, 
Gogle z kamerą, Gogle zimowe, Gwizdki alarmowe, Gwizdki 
sygnalizacyjne, Gwizdki - urządzenia ostrzegawcze, Kamery 
360-stopniowe, Kamery do noszenia na ciele, Kamery 
na podczerwień, Kamizelki kuloodporne, Kamizelki odporne 
na kłucie, Kamizelki ratunkowe, Kaptury przeciwdymowe 
jako sprzęt do ratowania życia, Kaski zabezpieczające, Koce 
gaśnicze, Koce ratunkowe, Kółka odblaskowe na odzież, 
Kombinezony ochronne przeciw wypadkom lub urazom, 
Kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowa-
niem i ogniem, Kompasy, Kompasy magnetyczne, Kompasy 
nawigacyjne, Kulki do gaszenia pożarów, Kurtki chroniące 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Kurtki ku-
loodporne, Ładowarki przenośne, Lampy do użytku jako sy-
gnały ostrzegawcze, Lampy sygnalizacyjne, Laserowe celow-
niki do broni, Laserowe namierniki obiektów do broni, Lase-
rowe wskaźniki celu, Lornetki, Lornetki na polowania, Lunet-
ki, Lunety, Lunety celownicze do broni palnej, Lustra sygnali-
zacyjne, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddy-
chania, Maski ochronne, nie do celów medycznych, Maski 
przeciwgazowe, Maski przeciwpyłowe, Maski przeciwpyłowe 
zawierające system oczyszczania powietrza, Maski twarzowe 
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
Mechanizmy zdalnego sterowania, Mierniki inteligentne, Mi-
krofony do urządzeń łączności, Modne okulary, Monopody 
na kamery, Nadajniki, Nadmuchiwane kamizelki do użycia 
w ratownictwie, Nakładki na okulary słoneczne na magnes, 
Nakrycia głowy do uprawiania sportu chroniące przed uraza-
mi, Nakrycia głowy ochronne, Noktowizory do identyfikacji 
obrazu, Ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami 
lub urazami, Ochraniacze zabezpieczające ciało przed uraza-
mi, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami 
lub urazami, Ochronne kaski sportowe, Ochronne maski 
na twarz do kasków ochronnych, Ochronne okulary do upra-
wiania sportu, Odbiorniki i nadajniki radiowe, Odbiorniki-na-
dajniki satelitarne, Odblaskowe kamizelki ochronne, Odzież 
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
Odzież kuloodporna, Odzież ochronna o dużej widoczności, 
Odzież ochronna wykonana z materiałów kuloodpornych, 
Okulary, Opaski ostrzegawcze, Opaski świecące do ochrony 
przed wypadkami lub urazami, Optyczne urządzenia do mo-
nitoringu obiektów śledzonych, Optyczne urządzenia do lo-
kalizacji obiektów, Optyczne wykrywacze obiektów, Osłony 
do okularów, Osłona na kamerę, Osłony na twarz, Osłony 
przeciwodblaskowe, Osobiste alarmy bezpieczeństwa, Oso-
biste nadajniki-odbiorniki, Pagery, Paski identyfikacyjne za-
kodowane, Paski odblaskowe do noszenia, Piloty automa-
tyczne, Plandeki ochronne, Przyrządy nawigacyjne, Przyrzą-
dy nawigacyjne - sekstansy, Światła błyskowe jako sygnały 
świetlne, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, Gwizdki 
sygnalizacyjne, Sygnalizacyjne lampy, Urządzenia do śledze-
nia pocisków, Urządzenia GPS, Urządzenia i przyrządy do wy-
krywania, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Walkie-tal-
kie, Wskaźniki świecące, Wskaźniki przyzywowe, Wykrywa-
cze - detektory, Zegarki inteligentne, 11 Gazowe podgrzewa-

cze wody, Gazowe urządzenia do gotowania wyposażone 
w ruszt, Gazowe urządzenia kuchenne do gotowania, Grill, 
Grzejne płyty, Grzejniki do namiotów, Grzejniki olejowe, 
Grzejniki UV, Instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatnia-
nia wody, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Kamienie lawy wulka-
nicznej do grilla, Koce, elektryczne, nie do celów medycz-
nych, Kominy do lamp olejowych, Kuchenki, Kuchenki gazo-
we i elektryczne, Kuchenki na naftę, Kuchenki olejowe 
do użytku domowego, Kuchenki połączone z pojemnikami 
na gaz, Kuchenki przenośne, Kuchenki turystyczne, Kurki od-
cinające będące urządzeniami zabezpieczającymi do urzą-
dzeń gazowych, Lampiony na świece, Lampki przyczepiane 
do książki, Lampki rowerowe na dynamo, Lampowe pro-
mienniki podczerwieni, Lampy bezpieczeństwa, Lampy bez-
pieczeństwa LED, Lampy do kasków, Lampy do namiotów, 
Lampy czołowe do użytku w nocnych połowach ryb, Lampy 
gazowe, Lampy halogenowe UV z oparami metalu, Lampy 
LED, Lampy na energię słoneczną, Lampy rurowe wyładow-
cze elektryczne do oświetlenia, Lampy słoneczne, Lampy 
w formie świeczki, Lampy wyładowcze, Lampy z elastycz-
nym ramieniem, Latarki, Latarki akumulatorowe, Latarki dłu-
gopisowe, Latarki kieszonkowe, Latarki kieszonkowe, elek-
tryczne, Latarki LED, Latarki na energię słoneczną, Latarki 
na nadgarstek, Latarki wykorzystujące doładowywalne urzą-
dzenia elektryczne, Latarnie kempingowe, Latarnie oświetle-
niowe, Latarnie, Listwy świetlne, Lodówki turystyczne elek-
tryczne, Odmgławiacze, Ogrzewacze dłoni inne niż odzież, 
Ogrzewacze kieszonkowe, Ogrzewacze stóp, elektryczne lub 
nieelektryczne, Opiekacze gazowe, Oświetlenie do celów 
bezpieczeństwa, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
Oświetlenie solarne, Oświetlenie typu LED zewnętrzne - 
ogrody, krajobrazy, Oświetlenie zewnętrzne, Oświetleniowa 
lampa gazowana, Pałki świetlne, na baterie, Palniki do lamp, 
Palniki kuchenne ręczne, Palniki paliwowe, Podgrzewacze 
do jedzenia, Podgrzewacze ciepłej wody, Podgrzewacze 
do potraw, Podgrzewacze jako instalacje, Podgrzewacze 
wody na energię słoneczną, Prysznice górne - deszczownice, 
Przenośne chłodziarki, Przenośne grzejniki elektryczne, Prze-
nośne lampiony - chochin, Przenośne lampy oświetleniowe, 
Przenośne lampy ręczne oświetleniowe, Przenośne szpera-
cze, Przenośne toalety, Przenośne urządzenia grzewcze, 
Przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, Ręczne lampy 
elektryczne inne niż do użytku fotograficznego, Ręczne 
urządzenia przenośne do oczyszczania wody, Reflektory, Re-
flektory oświetleniowe, Reflektory poszukiwawcze, Reflekto-
ry poszukiwawcze o dużej intensywności, Reflektory punkto-
we, Rożna, Rożna elektryczne do użytku w grillowaniu, Roz-
praszacz światła, Rury oświetleniowe, Ruszty, Sprzęt do goto-
wania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żyw-
ności i napojów, Światła bezpieczeństwa reagujące na ruch, 
Światła wabiące ryby, Świecące pałeczki, Świece elektryczne 
na baterie, Świece bezpłomieniowe, Świece LED, Uchwyty 
lamp, Urządzenia do filtrowania wody pitnej, Urządzenia 
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządze-
nia do podgrzewania żywności, Urządzenia do podgrzewa-
nia napojów, Urządzenia do podgrzewania wody, Urządze-
nia do rozpalania grilla, Urządzenia odstojnikowe do wody, 
Wiatraczki elektryczne do noszenia na sobie, Wkłady grzeją-
ce, Wkłady grzewcze, Zapalarki do grilla, Zapalarki do gazu, 
Zapalarki do świec, Zapalniczki i zapalarki, Zapalniczki pirofo-
ryczne, inne niż dla palaczy, Zapalniczki elektryczne, Żarzące 
się urządzenia oświetleniowe do celów ewakuacyjnych, zasi-
lane na baterie, Zbiorniki na wodę, 18 Czekany, Elastyczne 
torby na odzież, Etui, futerały na dokumenty, Futerały prze-
nośne na dokumenty, Kije trekkingowe, Kuferki kosmetycz-
ne, Laski zawierające siedziska, Małe torby dla mężczyzn,  
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Parasole, Plecaki, Plecaki dla wędrowników, Plecaki turystycz-
ne, Podróżne torby, Pokrowce na bagaż, Sakiewki do prze-
chowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy 
osobistych, Sakwy, Sportowe torby, Stołki myśliwskie, Torby, 
Torby alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby myśliwskie, Tor-
by na piesze wycieczki, Torby podróżne, Torby przenośne, 
Torby sportowe, Torby turystyczne, Torby uniwersalne, Torby 
wodoodporne, Uniwersalne torby sportowe, Walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, Worki podróżne, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem, 
20 Kapsle do butelek niemetalowe, Butle niemetalowe 
na gaz, Butle jako pojemniki niemetalowe, na sprężony gaz 
lub ciekłe powietrze, Drabiny, niemetalowe, Haczyki na ubra-
nia, niemetalowe, Identyfikacyjne tabliczki niemetalowe, Ka-
nistry niemetalowe, Kapsuły jako pojemniki niemetalowe, 
Karimaty, Kasetki nie z metalu, Korki do pojemników, Korki, 
Kosze do przechowywania, nie z metalu, Kosze z pokrywką 
do przenoszenia rzeczy, Ławki, Leżaki, Łóżka przenośne, Łóż-
ka polowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Łóżka składa-
ne, Lusterka ręczne - lusterka toaletowe, Materace, Materace 
dmuchane, do celów niemedycznych, Materace dmuchane 
kempingowe, Materace kempingowe, Maty do drzemki - po-
duszki lub materace, Maty do spania, Maty kempingowe 
do spania, materace, Nadmuchiwane podgłówki, Nadmuchi-
wane poduszki inne niż do celów medycznych, Nadmuchi-
wane poduszki inne niż do celów medycznych do umiesz-
czenia wokół szyi, Nakładki na materace, Niemetalowe bran-
soletki identyfikacyjne, Ochronne pojemniki z materiałów 
niemetalowych do przechowywania towarów, Piankowe 
materace kempingowe, Poduszki podróżne, Poduszki przy-
stosowane do podtrzymywania twarzy inne niż do użytku 
medycznego, Poduszki zapamiętujące kształt, Pojemniki, za-
mknięcia i uchwyty do nich, niemetalowe, Przenośne pulpity 
do pisania, meble, Przenośne składane siedziska stadionowe, 
Pudełka do układania jedno na drugie tworzywa sztuczne, 
Pudełka do przechowywania z tworzyw sztucznych, Pudeł-
ka do przenoszenia niemetalowe, Pudełka składane do pako-
wania jako tworzywo sztuczne, Pudełka przenośne, pojem-
niki z tworzyw sztucznych, Pudełka z tworzyw sztucznych 
do układania w stosy, Siedzenia, Składane łóżka, Stojaki 
na broń, Stoliczki na kolana, Stoliki składane, Szafki na broń, 
21 Korkociągi, Korkociągi z nożami, Kosmetyczki podróżne 
z wyposażeniem, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, 
Kubki, Kubki podróżne, Kubki termiczne, Kubki z podwójną 
ścianką, Lampy sztormowe nieelektryczne, Manierki, Maty 
do pieczenia, Menażki, Miednice jako naczynia, Miksery nie-
elektryczne do żywności, Miseczki, Młynki do przypraw nie-
elektryczne, Naczynia, Naczynia nieelektryczne do gotowa-
nia na wolnym ogniu, Naczynia na piknik, Nieelektryczne 
blachy do pieczenia na wolnym ogniu, Nieelektryczne na-
czynia do gotowania na wolnym ogniu, Nieelektryczne 
młynki do przypraw, Otwieracze do butelek, Patelnie, Pier-
siówki, Pogrzewacze na świeczki, Pojemniki do przechowy-
wania żywności, Profitki jako osłonki wkładane na świecę 
w celu ochrony przed skapującą stearyną z metali szlachet-
nych, Profitki jako osłonki wkładane na świecę w celu ochro-
ny przed skapującą stearyną nie z metali szlachetnych, Prze-
nośne chłodziarki, nieelektryczne, Przenośne lodówki, Prze-
nośne zestawy do gotowania do użytku na wolnym powie-
trzu, Przybory do gaszenia świeczek wykonane z metali 
szlachetnych, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgna-
cji urody, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, Pu-
dełka obiadowe, Pudełka śniadaniowe, Pułapki na szkodniki, 
Rondle, Rozpylacze zapachowe inne niż elektryczne, Słoje 
do przechowywania, Stojaki, wieszaki na kubki, Suszarki 
do naczyń - stojaki, Termoizolacyjne pojemniki na żywność 
lub napoje, Termoizolacyjne torby na żywność lub napoje, 

Termosy, Ultradźwiękowe odstraszacze komarów, Ultradź-
więkowe urządzenia do odstraszania ptaków, Wkłady chło-
dzące do schładzania żywności i napojów, Zamykane nieme-
talowe pojemniki na żywność, do gospodarstwa domowe-
go, 24 Koce piknikowe, Koce, podkłady na materace, Kołdry, 
Moskitiery, Narzuty, Osłony w formie baldachimów, Pledy 
podróżne, Prześcieradła, Ręczniki, Siatki chroniące przed 
owadami, Śpiwory, Tartanowe pledy podróżne, Tekstylia od-
porne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, Tkaniny kulood-
porne, Tkaniny powlekane, Tkaniny nieprzemakalne, Wkładki 
do śpiwora, Worki biwakowe będące osłonami do śpiworów, 
35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych-ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, pró-
bek, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektroniczne prze-
twarzanie zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie in-
formacji w komputerowych bazach danych, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publi-
kacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji 
produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, 
Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, Udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-importowych, 
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób 
trzecich, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
następujących towarów mianowicie: aerozole do osobistej 
obrony, broń boczna, ostrza, scyzoryki, noże, pałki, kastety, 
ostrza, włócznie, harpuny, łomy, maczety, miecze, flary, amu-
nicja, amunicja ślepa, kusze, łuki, śrut, torby, futerały, namioty, 
karimaty, odzież kamuflażowa, baterie, lampy, kompasy, go-
gle, podgrzewacze, reflektory, ochronne pojemniki, kosze, lu-
nety, stołki, pudełka, narzuty, Usługi importowo-eksportowe, 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z następującymi towarami mianowicie: scyzoryki, 
noże, toporki, nożyce, siekiery ostrza, włócznie, harpuny, 
łomy, maczety, miecze, flary, amunicja, amunicja ślepa, kusze, 
łuki, śrut, torby, futerały, namioty, karimaty, odzież kamuflażo-
wa, baterie, lampy, kompasy, gogle, podgrzewacze, reflekto-
ry, ochronne pojemniki, kosze, lunety, stołki, pudełka, narzu-
ty, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(210) 544114 (220) 2022 06 14
(731) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VET RESPONSE VETERINARY DIET
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(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Produkty i preparaty weterynaryjne, 30 Kawa, 
Herbata, Produkty zbożowe, Przyprawy, 31 Artykuły spożyw-
cze dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, 
Ciastka dla zwierząt, Przekąski dla psów, Mleko dla kotów, 
39 Dystrybucja pokarmów dla zwierząt.

(210) 544130 (220) 2022 06 14
(731) ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIERWSZY RATOWNIK

(531) 24.01.05, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Odzież chroniąca przed wypadkami: ogniem, 
napromieniowaniem, 16 Publikacje, podręczniki, czasopi-
sma - wydawnictwa, katalogi, kalendarze i poradniki, afisze, 
druki, koperty, naklejki, dyplomy, legitymacje, prospek-
ty, materiały piśmienne, chorągiewki papierowe, książki, 
znaczki przypinane piusy, 25 Mundury, koszule furażerki, 
naszywki.

(210) 544134 (220) 2022 06 15
(731) BROKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BROKZ

(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi reklamowe  
dotyczące nieruchomości, 36 Usługi w zakresie wyszukiwa-
nia nieruchomości mieszkaniowych, Agencje nieruchomo-
ści, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradz-
two w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w za-
kresie nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości.

(210) 544149 (220) 2022 06 15
(731) BERNATEK PAWEŁ, Wrocław;  

WASILEWSKI ROBERT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERA MOTOR

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.11, 29.01.13
(510), (511) 37 Konserwacja lub naprawa pojazdów samocho-
dowych, Kontrola samochodów i ich części przed konser-
wacją i naprawą, Obsługa i naprawa samochodów, Wulka-
nizacja opon samochodowych [naprawa], Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów,  
Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Dostarczanie 
informacji o naprawach pojazdów, Dostarczanie informa-
cji o konserwacji pojazdów, Instalacja części zamiennych 
do pojazdów, Instalowanie części do pojazdów, Konserwa-
cja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawy pojazdów 
silnikowych, Konserwacja pojazdów, Konserwacja pojazdów 
mechanicznych, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, 
Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwa-
cji, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, 
Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Naprawa i kon-
serwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Napra-
wa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Na-
prawa osi do pojazdów, Naprawa układów hamulcowych 
do pojazdów, Naprawa układów zawieszenia do pojazdów, 
Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Przegląd pojaz-
dów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Usługi 
doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi doradcze 
w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi doradcze w zakre-
sie naprawy pojazdów silnikowych, Usługi napraw awarii 
pojazdów, Usługi naprawy i obsługi pojazdów silnikowych, 
Usługi stacji naprawy pojazdów, Usługi stacji obsługi po-
jazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, 
Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi warsztatów 
samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi 
warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi warsz-
tatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mecha-
nicznych, Zakładanie i naprawa opon do pojazdów, Napra-
wa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, Instalacja, 
naprawa i konserwacja chłodnic do silników, Instalowanie 
silników, Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja, ser-
wis, strojenie i naprawa silników, Naprawa i konserwacja po-
jazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów 
mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja po-
jazdów mechanicznych i silników do nich, Przegląd silników, 
Strojenie silników samochodowych, 42 Testowanie [kontrola]  
pojazdów pod kątem sprawności, Kontrola techniczna pojaz-
dów, Kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności 
do ruchu drogowego], Kontrola pojazdów mechanicznych 
przed transportem [pod kątem bezpiecznego używania 
w ruchu drogowym], Kontrola lądowych pojazdów silniko-
wych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], Przegląd 
samochodów, Testowanie pojazdów, Usługi analizy opon, 
Usługi kontroli opon, Usługi pomiarów technicznych, Usługi 
testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, 
Usługi w zakresie inspekcji technicznej, Usługi w zakresie po-
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miarów i testów technicznych, Usługi w zakresie przeglądu 
nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub 
sprzedających swoje pojazdy, Usługi w zakresie testów tech-
nicznych, Usługi w zakresie testów wspomaganych kompu-
terowo, Ważenie pojazdów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 544202 (220) 2022 06 17
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Heltiso care ATLADERM
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane.

(210) 544223 (220) 2022 06 17
(731) Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd.,  

Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) ELFBAR
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy zawierające substytuty tyto-
niu, nie do celów leczniczych, Papierosy elektroniczne, Cie-
kłe roztwory do użytku w e-papierosach, Papierosy z filtrem, 
Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Zapal-
niczki dla palaczy, Filtry do papierosów, Środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, Stojaczki na fajki, Papierosy, Woreczki na ty-
toń, Fajki, Papierośnice, Cygara, Zioła do palenia, Cygarnice, 
Pojemniki na tytoń, Popielniczki dla palaczy, Zapałki.

(210) 544224 (220) 2022 06 17
(731) Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd.,  

Shenzhen, CN
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.03.13, 05.03.16, 26.01.01
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy zawierające substytuty ty-
toniu, nie do celów leczniczych, Papierosy elektroniczne,  
Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Papierosy z fil-
trem, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 
Zapalniczki dla palaczy, Filtry do papierosów, Środki aroma-
tyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne 
niż olejki eteryczne, Stojaczki na fajki, Papierosy, Woreczki 
na tytoń, Fajki, Papierośnice, Cygara, Zioła do palenia, Cygar-
nice, Pojemniki na tytoń, Popielniczki dla palaczy, Zapałki.

(210) 544383 (220) 2022 06 23
(731) NANO-TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) axophenone
(510), (511) 1 Układy koloidalne, w tym aerozole, emulsje, 
roztwory koloidalne, zole, żele, jako preparaty bakteryjne, 
środki grzybobójcze, bakteriobójcze, przeciwwirusowe i an-
tyelektrostatyczne do celów innych niż medyczne lub wete-
rynaryjne dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, 
bakteriobójczych, przeciwwirusowych i antyelektrostatycz-
nych detergenty używane w procesach produkcyjnych pre-
paraty chemiczne do uzdatniania wody preparaty chemicz-
ne do analiz laboratoryjnych inne, niż do celów medycznych 
i weterynaryjnych, woda destylowana, 2 Układy koloidalne, 
w tym aerozole, emulsje, roztwory koloidalne, zole, żele, jako 
preparaty bakteryjne, środki grzybobójcze, bakteriobójcze 
i antyelektrostatyczne do farb, pokostów, lakierów, środ-
ków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, 
barwników, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, 3 Układy 
koloidalne, w tym aerozole, emulsje, roztwory koloidalne, 
zole, żele, jako preparaty bakteryjne, środki grzybobójcze, 
bakteriobójcze i antyelektrostatyczne do środków wybiela-
jących i innych substancji stosowanych w praniu, środków 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, 
środków perfumeryjnych, kosmetyków, płynów do pielę-
gnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, 4 Układy 
koloidalne, w tym aerozole, emulsje, roztwory koloidalne, 
zole, żele, jako preparaty bakteryjne, środki grzybobójcze, 
bakteriobójcze i antyelektrostatyczne, uzdatniacze, kataliza-
tory do olejów i tłuszczów przemysłowych, smarów, miesza-
nin pochłaniających kurz, nawilżających i wiążących oraz 
do paliw, 5 Układy koloidalne, w tym aerozole, emulsje, 
roztwory koloidalne, zole, żele, jako preparaty bakteryjne, 
środki grzybobójcze, bakteriobójcze i antyelektrostatycz-
ne do celów medycznych, farmaceutycznych i wetery-
naryjnych dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, 
35 Sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa ww. układów kolo-
idalnych i dodatków chemicznych.

(210) 544409 (220) 2022 06 24
(731) ML MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Liw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mlmeble

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble łazienkowe, Wieszaki na ubrania, wieszaki 
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Łóżka, Łóżka 
dziecięce, Łóżka piętrowe, Łóżka składane, Łóżka składane 
dla dzieci, Lusterka do makijażu do użycia w domu, Luster-
ka do szafek, Lustra [meble], Lustra [nieprzenośne], Lustra 
ścienne, Lustra z elektrycznym oświetleniem, Barki [meble], 
Barki ruchome [meble], Biblioteczki [regały na książki], Biurka, 
Biurka do celów biurowych, Biurka i stoły, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty kuchenne, Blaty kuchenne [meble], Blaty na szafki, 
Fronty szuflad, Fronty do szafek, Gabloty [inne niż chłodnicze 
szafy przeszklone], Blaty na szafki przeznaczone do użytku 
ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty robocze w postaci 
mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Dodatkowe części blatu rozkłada-
nego stołu, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi do me-
bli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, 
Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przechylne nieme-
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talowe [części mebli], Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi 
przesuwne do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, 
Drzwiczki do mebli, Elementy dzielące przestrzeń [meble], 
Elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Ele-
menty meblowe, Elementy metalowe mebli segmentowych 
[meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe 
szuflad, niemetalowe, Gabloty [inne niż chłodnicze lady 
przeszklone], Garderoby, Kanapo-tapczany, Kanapy, Kanapy 
rozkładane, Kasy [meble sklepowe], Komódki z szufladami, 
Komody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety mebli 
do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, 
Konsole [meble], Kontuary [meble], Kontuary [stoły], Kreden-
sy, Kredensy kuchenne [meble], Kredensy [meble], Kredensy, 
toaletki, komody, Krzesła, Kufry [szafki], Kwietniki [meble], 
Lady do celów prezentacji, Lady robocze [meble], Ławki, 
Ławy [meble], Ławostoły, Leżaki, Listwy z tworzywa sztucz-
nego do ochrony krawędzi mebli, Listwy profilowe do mebli 
[gzymsy], Lustra i lusterka stojące, Meble, Meble biurowe, 
Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble do akwariów 
pokojowych, Meble do celów katalogowania, Meble do eks-
ponowania towarów, Meble do pokojów dziecinnych, Meble 
do przebieralni, Meble do przechowywania, Meble do prze-
wijania niemowląt, Meble do salonu, Meble do siedzenia, 
Meble do użytku przemysłowego, Meble do użytku w audy-
toriach, Meble do wnętrz, Meble do wyposażenia sklepów, 
Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Me-
ble domowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble 
komputerowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabu-
dowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne z regu-
lacją wysokości, Meble metalowe, Meble modułowe [kombi-
nowane], Meble na miarę (do zabudowy), Meble ogrodowe, 
Meble sklepowe, Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę 
(do zabudowy), Meble sypialniane na wymiar (do zabudo-
wy), Meble szkolne, Meble tapicerowane, Meble wielofunk-
cyjne, Meble wykonane głównie ze szkła, Meble wykonane 
z substytutów drewna, Meble wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Meble wykonane ze stali, Meble wypoczynkowe, Me-
ble z opcją zmieniania w łóżka, Meble z przegrodami na bu-
telki [barki], Meble zawierające łóżka, Meblościanki, Meblowe 
(półki -), Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], 
Moduły do przechowywania [meble], Narożniki [meble], Nie-
metalowe drzwi przesuwne do mebli, Nogi do mebli, Nóżki 
meblowe niemetalowe, Okolicznościowe stojaki na kwiaty, 
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Parawany [meble], 
Płyty meblowe, Podnóżki, Podpórki do książek [meble], Pod-
stawki pod laptopy, Podstawy stołów, Półki biblioteczne, Pół-
ki biurowe, Półki [meble], Półki na buty, Półki na książki, Półki 
ścienne [meble], Półki wiszące [meble], Postumenty [meble], 
Przegrody drewniane do mebli, Przenośne biurka, Przeno-
śne meble wystawowe, Przenośne panele działowe [me-
ble], Przenośne powierzchnie do pracy [meble], Przenośne 
przepierzenia [meble], Przenośne pulpity do pisania [meble], 
Przenośne ścianki biurowe, Przenośne segmenty eksponują-
ce sprzedawane towary [meble], Przewijaki, Przymocowane 
szafki kuchenne, Pufy [meble], Pulpity [meble], Regały, Rega-
ły do przechowywania, Regały drewniane [meble], Regały 
[meble], Rozdzielacze do szuflad, Ruchome biurka, Ruchome 
półki do przechowywania [meble], Ruchome przepierzenia 
[meble], Ścianki działowe, Segmenty do przechowywania 
[meble], Siedzenia, Siedzenia [meble], Skrzynie [meble], Sofy, 
Sprzęt biurowy [meble], Stanowiska pracy [meble], Stelaże 
tapczanów, Stojaki do butelek, Stojaki do komputerów, Sto-
jaki na biurka [meble], Stojaki [meble] pod telewizor, Stojaki, 
półki, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoliki komputerowe, Stoliki noc-
ne, Stoliki pod drukarki, Stoliki pod umywalkę [meble], Stoliki 
przy kanapie, Stoliki przyścienne z szufladami, Stoliki rucho-
me pod komputery, Stoliki salonowe, Stoliki składane, Stołki 

robocze, Stoły, Stoły biurowe, Stoły (blaty -), Stoły do pisania, 
Stoły do pracy, Stoły komputerowe, Stoły konferencyjne, 
Stoły kuchenne, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], 
Szafki do komputerów [meble], Szafki do przechowywania 
[meble], Szafki do sypialni, Szafki kuchenne, Szafki [meble], 
Szafy, Szafy [meble], Szafy wnękowe, Szafy z lustrami, Szufla-
dy, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Taborety, Ta-
borety robocze, Taborety ruchome [meble], Toaletki [meble], 
Witryny, Wyroby stolarskie, Zabudowy wystawowe [meble] 
metalowe, Zamykane szafki do przechowywania cennych 
rzeczy [meble], Zestawy części [sprzedawane razem], z któ-
rych montuje się meble, Zestawy części [sprzedawane jako 
całość] do montażu w meble, Zestawy mebli, Zestawy me-
bli kuchennych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mebla-
mi, 40 Produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji 
osób trzecich, Produkcja mebli na zamówienie, Stolarstwo 
meblowe, Stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie), 
Stolarstwo [produkcja na zamówienie], Usługi stolarskie, 
Usługi stolarskie [wytwarzanie na zamówienie wyrobów sto-
larskich], Obróbka drewna, 42 Projektowanie mebli, Projekto-
wanie mebli biurowych, Konstrukcyjne (projektowanie -).

(210) 544410 (220) 2022 06 23
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cannatella

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Pasty na bazie orzechów, Masło arachido-
we, Masło kakaowe, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
30 Musy czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania 
zawierające orzechy, Pasta migdałowa, Pasty na bazie cze-
kolady, Przetworzone nasiona konopi, Przyprawy smakowe 
- sosy, marynaty, Słodycze w postaci musów, Wyroby cukier-
nicze, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.

(210) 544414 (220) 2022 06 24
(731) ML MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Liw
(540) (znak słowny)
(540) mlmeble
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble łazienkowe, Wieszaki na ubrania, wieszaki 
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Łóżka, Łóżka 
dziecięce, Łóżka piętrowe, Łóżka składane, Łóżka składane 
dla dzieci, Lusterka do makijażu do użycia w domu, Luster-
ka do szafek, Lustra [meble], Lustra [nieprzenośne], Lustra 
ścienne, Lustra z elektrycznym oświetleniem, Barki [meble], 
Barki ruchome [meble], Biblioteczki [regały na książki], Biur-
ka, Biurka do celów biurowych, Biurka i stoły, Biurka mo-
dułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [czę-
ści mebli], Blaty kuchenne, Blaty kuchenne [meble], Blaty 
na szafki, Fronty szuflad, Fronty do szafek, Gabloty [inne 
niż chłodnicze szafy przeszklone], Blaty na szafki przezna-
czone do użytku ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty 
robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie 
do szafek, Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dodat-
kowe części blatu rozkładanego stołu, Drewniane półki 
i stojaki [meble], Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wyko-
nane z materiałów niemetalowych, Drzwi do szaf, Drzwi 
do szafek, Drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], 
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Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, 
Drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do me-
bli, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy meblo-
we, Elementy metalowe mebli segmentowych [meble], 
Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, 
niemetalowe, Gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklo-
ne], Garderoby, Kanapo-tapczany, Kanapy, Kanapy rozkła-
dane, Kasy [meble sklepowe], Komódki z szufladami, Ko-
mody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety mebli 
do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Kon-
sole, Konsole [meble], Kontuary [meble], Kontuary [stoły], 
Kredensy, Kredensy kuchenne [meble], Kredensy [meble], 
Kredensy, toaletki, komody, Krzesła, Kufry [szafki], Kwietniki 
[meble], Lady do celów prezentacji, Lady robocze [meble], 
Ławki, Ławy [meble], Ławostoły, Leżaki, Listwy z tworzywa 
sztucznego do ochrony krawędzi mebli, Listwy profilowe 
do mebli [gzymsy], Lustra i lusterka stojące, Meble, Meble 
biurowe, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble 
do akwariów pokojowych, Meble do celów katalogowa-
nia, Meble do eksponowania towarów, Meble do pokojów 
dziecinnych, Meble do przebieralni, Meble do przechowy-
wania, Meble do przewijania niemowląt, Meble do salonu, 
Meble do siedzenia, Meble do użytku przemysłowego, 
Meble do użytku w audytoriach, Meble do wnętrz, Meble 
do wyposażenia sklepów, Meble domowe, Meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, Meble domowe wykonane z drewna, 
Meble drewniane, Meble komputerowe, Meble kuchenne, 
Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wy-
miar, Meble kuchenne z regulacją wysokości, Meble me-
talowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble na miarę 
(do zabudowy), Meble ogrodowe, Meble sklepowe, Meble 
sypialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Me-
ble sypialniane na wymiar (do zabudowy), Meble szkolne, 
Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wy-
konane głównie ze szkła, Meble wykonane z substytutów 
drewna, Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble 
wykonane ze stali, Meble wypoczynkowe, Meble z opcją 
zmieniania w łóżka, Meble z przegrodami na butelki [barki], 
Meble zawierające łóżka, Meblościanki, Meblowe (Półki -), 
Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], Mo-
duły do przechowywania [meble], Narożniki [meble], Nie-
metalowe drzwi przesuwne do mebli, Nogi do mebli, Nóżki 
meblowe niemetalowe, Okolicznościowe stojaki na kwiaty, 
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Parawany [meble], 
Płyty meblowe, Podnóżki, Podpórki do książek [meble], 
Podstawki pod laptopy, Podstawy stołów, Półki bibliotecz-
ne, Półki biurowe, Półki [meble], Półki na buty, Półki na książ-
ki, Półki ścienne [meble], Półki wiszące [meble], Postumenty 
[meble], Przegrody drewniane do mebli, Przenośne biurka, 
Przenośne meble wystawowe, Przenośne panele działowe 
[meble], Przenośne powierzchnie do pracy [meble], Prze-
nośne przepierzenia [meble], Przenośne pulpity do pisania 
[meble], Przenośne ścianki biurowe, Przenośne segmenty 
eksponujące sprzedawane towary [meble], Przewijaki, Przy-
mocowane szafki kuchenne, Pufy [meble], Pulpity [meble], 
Regały, Regały do przechowywania, Regały drewniane 
[meble], Regały [meble], Rozdzielacze do szuflad, Ruchome 
biurka, Ruchome półki do przechowywania [meble], Ru-
chome przepierzenia [meble], Ścianki działowe, Segmenty 
do przechowywania [meble], Siedzenia, Siedzenia [meble], 
Skrzynie [meble], Sofy, Sprzęt biurowy [meble], Stanowiska 
pracy [meble], Stelaże tapczanów, Stojaki do butelek, Stoja-
ki do komputerów, Stojaki na biurka [meble], Stojaki [meble] 
pod telewizor, Stojaki, półki, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoliki 
komputerowe, Stoliki nocne, Stoliki pod drukarki, Stoliki pod 
umywalkę [meble], Stoliki przy kanapie, Stoliki przyścienne 

z szufladami, Stoliki ruchome pod komputery, Stoliki salo-
nowe, Stoliki składane, Stołki robocze, Stoły, Stoły biurowe, 
Stoły (Blaty -), Stoły do pisania, Stoły do pracy, Stoły kompu-
terowe, Stoły konferencyjne, Stoły kuchenne, Stoły [meble], 
Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do komputerów [me-
ble], Szafki do przechowywania [meble], Szafki do sypialni, 
Szafki kuchenne, Szafki [meble], Szafy, Szafy [meble], Szafy 
wnękowe, Szafy z lustrami, Szuflady, Szuflady [części mebli], 
Szuflady do mebli, Taborety, Taborety robocze, Taborety 
ruchome [meble], Toaletki [meble], Witryny, Wyroby stolar-
skie, Zabudowy wystawowe [meble] metalowe, Zamykane 
szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Ze-
stawy części [sprzedawane razem], z których montuje się 
meble, Zestawy części [sprzedawane jako całość] do mon-
tażu w meble, Zestawy mebli, Zestawy mebli kuchennych, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 40 Produkcja 
mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 
Produkcja mebli na zamówienie, Stolarstwo meblowe, Sto-
larstwo meblowe (produkcja na zamówienie), Stolarstwo 
[produkcja na zamówienie], Usługi stolarskie, Usługi stolar-
skie [wytwarzanie na zamówienie wyrobów stolarskich], 
Obróbka drewna, 42 Projektowanie mebli, Projektowanie 
mebli biurowych.

(210) 544448 (220) 2022 06 24
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) MOOR
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy 
budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstruk-
cje budowlane niemetalowe, materiały budowlane nie-
metalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, 
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, 
niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i po-
sążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemeta-
lowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy 
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele-
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały 
ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny nieme-
talowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki 
niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścien-
ne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, 
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia 
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały 
budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nieme-
talowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksporto-
we, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe za-
rządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwa-
nie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrze-
nia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych 
przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 



Nr  ZT35/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 37

zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towa-
ry na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produk-
tów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów 
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyro-
bów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i ku-
pować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami 
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramiczny-
mi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami 
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitar-
nych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 544467 (220) 2022 06 27
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;  

SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Elmagra
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne su-
plementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy 
diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające 
glukozę, Suplementy diety zawierające białko, Suplemen-
ty diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawiera-
jące alginiany, Suplementy diety zawierające lecytynę, 
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy die-
ty i preparaty dietetyczne, Suplementy diety z białkiem 
sojowym, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplemen-
ty diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy 
diety sporządzone głównie z witamin, Lecznicze napoje 
izotoniczne, Lecznicze napoje mineralne, Dietetyczne do-
datki do żywności, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Suplementy die-
ty dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, Tabletki witaminowe, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, Tabletki wspomagające odchudzanie, 
Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty pobu-
dzające apetyt, Batony energetyzujące stanowiące za-
mienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Dodatki 
odżywcze.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 544488 (220) 2022 06 27
(731) FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA, Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RKW RUCH KONTROLI WYBORÓW

(531) 03.07.01, 19.01.03, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 35 Reklama, Agencje reklamowe, Public re-
lations, Marketing i badania marketingowe, Edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, Obróbka tekstów, Projekto-
wanie materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Rozlepianie plakatów reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników 
reklamowych, Przygotowywanie reklam prasowych, radio-
wych i telewizyjnych, Organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, 
Badania opinii publicznej, Badania i analizy rynku, Przygo-
towywanie sondaży opinii, Usługi w zakresie przeglądu 
prasy, Prognozy ekonomiczne, Badania i doradztwo w za-
kresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, Wywiad gospodarczy, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom (punkty informacji kon-
sumenckiej), Doręczanie gazet osobom trzecim, Prenume-
rata gazet dla osób trzecich, Impresariat w działalności arty-
stycznej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pozyskiwanie 
i systematyzacja danych do komputerowych bazy danych, 
Sortowanie danych w bazach komputerowych, Wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 41 Edukacja, 
Nauczanie, Organizowanie i obsługa konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów, szko-
leń, pokazów, Organizowanie, prowadzenie i produkcja 
koncertów, spektakli i przedstawień teatralnych, Organizo-
wanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Produkcja 
filmów, programów telewizyjnych i radiowych innych niż 
reklamowe, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż re-
klamowych, Usługi komponowania układu graficznego 
publikacji, inne niż do celów reklamowych, Publikowanie 
książek, Usługi reporterskie, Tłumaczenia, Usługi tłumaczy, 
45 Alternatywne rozwiązywanie sporów, Usługi arbitrażo-
we, Mediacje, Usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, Badania prawne, Badanie przeszłości 
osób, Poszukiwania genealogiczne, Poszukiwanie osób 
zaginionych, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Za-
rządzanie prawami autorskimi, Organizowanie zgromadzeń 
religijnych.

(210) 544491 (220) 2022 06 27
(731) MAJDAŃSKI PAWEŁ GRYMAZ PAWEŁ MAJDAŃSKI / 

MOONFOX CREATIVE AGENCY PAWEŁ MAJDAŃSKI, 
Piastów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAST VAG
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(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizo-
wanie targów handlowych, Promocja towarów przy pomocy 
influencerów, Promocja wydarzeń komercyjnych za pośred-
nictwem mediów społecznościowych, Reklama, Reklama  
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, Usługi marketingowe, Usługi 
public relations, Usługi relacji z mediami, 41 Organizowanie 
imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Informacja  
o imprezach rozrywkowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], 
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe.

(210) 544562 (220) 2022 06 29
(731) TIM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pisarzowice
(540) (znak słowny)
(540) TIMGEO
(510), (511) 19 Włókniny do ochrony gleby, Włókniny 
do osuszania ziemi, Włókniny do osuszania gleby, Włókniny 
do stabilizacji gleby, Nietkane materiały do ochrony terenu, 
Nietkane materiały do stabilizacji terenu, Nietkane tekstylia 
z włókien syntetycznych do użytku w przemyśle budow-
lanym, Włókna nietkane do użytku przy kryciu dachów,  
24 Nietkane materiały tekstylne z włókniny polipropyleno-
wej typu spun-bond, Materiały nietkane wykonane z włó-
kien naturalnych, Materiały nietkane wykonane z włókien 
syntetycznych, Materiały tekstylne nietkane, Nietkane arty-
kuły tekstylne, Nietkane materiały wzmacniające.

(210) 544564 (220) 2022 06 29
(731) TIM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pisarzowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 17 Przezroczyste arkusze z żywicy akrylowej, za-
wierające siatki przewodzące, Siatki z włókna szklanego 
do celów izolacyjnych, Kompozyty z tworzyw sztucznych 
po recyklingu, Taśmy z włókien szklanych impregnowanych 
żywicą epoksydową, do izolacji, Tkaniny z włókien węglo-
wych do użytku jako izolacja, Żywice syntetyczne wzmoc-
nione włóknami węglowymi do użytku w produkcji, Arkusze 
poliestrowe [inne niż do zawijania lub pakowania], Folie po-
liestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Tkaniny wy-
konane z poliestru do stosowania jako izolacja, Wełna polie-
strowa do izolacji termicznej, Membrany polimeryczne, Poli-
mery elastomerowe, Polimery elastomerowe do użytku 
w produkcji, Polimery elastomerowe w postaci arkuszy 
do użytku w produkcji, Biodegradowalne folie z tworzyw 
sztucznych do użytku w rolnictwie, Folie celulozowe [inne 
niż do pakowania lub zawijania], Folie do ściółkowania, Folie 
elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, Fo-
lie izolacyjne, Folie metalowe izolacyjne, Folie maskujące, 
Folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowania], 

Folie polimerowe do użytku w produkcji, Folie polipropyle-
nowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie winylowe 
dla rolnictwa, Folie wodoodporne z tworzyw sztucznych 
[inne niż do pakowania], Folie z celulozy do użytku w pro-
dukcji, Folie z tworzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, 
Folie z tworzyw sztucznych do izolacji elektronicznej, Folie 
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Folie 
z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, Folie 
z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Folie z two-
rzyw sztucznych do użytku w leśnictwie, Folie z tworzyw 
sztucznych nie do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych 
[półprodukty], Folie z tworzyw sztucznych do wypełniania 
i wyściełania [inne niż do zawijania], Polietylen do osłaniania 
roślin, Arkusze polietylenowe do nakładania na szkielety kon-
strukcji ogrodniczych, Arkusze polietylenowe do nakładania 
na glebę w celu powstrzymania wzrostu chwastów, Arkusze 
polietylenowe do nakładania na szkielety konstrukcji rolni-
czych, Arkusze polietylenowe do małych półokrągłych 
szklarni, Arkusze z powlekanego polietylenu, na którym 
można drukować, Materiały izolacyjne wykonane z pianki 
polietylenowej, Polietylen do osłaniania nasion, Polietylen 
do przykrywania podłoża, Polietylen o strukturze nieupo-
rządkowanej [spunbond/meltblown], do użytku w produkcji, 
Polietylenowe arkusze izolacyjne, Wytłaczane arkusze poli-
etylenowe do budowy małych półokrągłych szklarni, Wytła-
czane arkusze polietylenowe o wysokiej przepuszczalności 
światła [inne niż do pakowania], Wytłaczane arkusze poliety-
lenowe do budowy małych tuneli ogrodniczych, Wytłacza-
ne arkusze polietylenowe do budowy szklarni, Żywice poli-
etylenowe [półprzetworzone], Akustyczne izolacje budyn-
ków, Arkusze akustyczne do izolacji, Arkusze piankowe 
do użytku w izolacji budynków, Elastyczna elastomerowa 
izolacja termiczna, Folia poliuretanowa do użytku jako izola-
cja budowlana, Folia poliuretanowa do użytku przy uszczel-
nianiu i izolacji budynków, Izolacja do celów budowlanych, 
Izolacja do klimatyzatorów, Izolacja do podziemnych rur 
i zbiorników, Izolacja do rur, Izolacja do rur giętkich z tworzy-
wa sztucznego, Izolacja o komórkach zamkniętych stosowa-
na w chłodzonych zbiornikach wody, Izolacja rur, Izolacja 
w postaci pokryć podłogowych, Izolacja z materiału synte-
tycznego do ochrony termicznej złączy, Izolacja z włókna 
szklanego do podgrzewczy gorącej wody, Izolacja z włókna 
szklanego do użytku w budownictwie, Izolacje akustyczne, 
Izolacje akustyczne budynków, Izolacje do budynków 
z włókna szklanego, Izolacje przeciwwilgociowe budynków 
(Substancje do -), Izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony 
przed hałasem, Izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony 
przed ciepłem, Izolacje z materiału syntetycznego do ochro-
ny termicznej rur, Konstrukcje niemetalowe do pochłaniania 
hałasu [izolacja akustyczna], Konstrukcje niemetalowe do re-
dukcji hałasu [izolacja], Materiały do izolacji dźwiękowej, Ma-
teriały do izolacji termicznej z tworzyw sztucznych, Materiały 
izolacyjne do izolacji dźwiękowej, Materiały izolacyjne 
do izolacji świetlnej, Materiały izolacyjne do izolacji przeciw-
termicznej, Metalowa folia do izolacji budynków, Panele 
do izolacji akustycznej, Pianka w postaci bloków używana 
jako izolacja cieplna, Płytki lekkiej konstrukcji z wełny mine-
ralnej do celów izolacji akustycznej, Płytki lekkiej konstrukcji 
z wełny mineralnej do celów izolacji przeciwogniowej, Po-
krycia z tworzyw sztucznych używane w przemyśle budow-
lanym jako izolacja paroszczelna, Poliester (izolacja), Powłoki 
przemysłowe do izolacji budynków, Szklana (Wata -) do izola-
cji, Szklane (Włókno -) do izolacji, Taśmy foliowe do izolacji, 
Taśmy do izolacji elektrycznej z włókna szklanego, Tkaniny 
termoodporne [do izolacji], Tkaniny tkane z włókien cera-
micznych do użytku jako izolacja, Tkaniny wykonane z mie-
szanych włókien syntetycznych i naturalnych do wykorzy-
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stania jako izolacja, Tkaniny wykonane z włókien ceramicz-
nych do wykorzystania jako izolacja, Tkaniny wytworzone 
z włókien syntetycznych [do izolacji], Tkaniny z włókien nie-
organicznych do izolacji, Tkaniny z włókien nieorganicznych 
do użytku jako izolacja, Tkaniny z włókien organicznych 
do stosowania jako izolacja, Tkaniny z włókna szklanego 
do izolacji budynków, Tkaniny z włókna szklanego do izolacji, 
Tkaniny z wyprodukowanych chemicznie włókien do stoso-
wania jako izolacja, Wełna mineralna do stosowania jako izo-
lacja do budynków, Wełna poliestrowa do izolacji akustycz-
nej, Wełna szklana do izolacji budynków, Włókna szklane 
do użytku w produkcji izolacji budynków, Włókna szklane 
do użytku w produkcji materiałów do izolacji budynków, 
Włókno szklane do izolacji, Artykuły i materiały izolacyjne 
i zabezpieczające, Artykuły i materiały dźwiękochłonne,  
Artykuły i materiały elektroizolacyjne, Artykuły i materiały 
ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, Artykuły i ma-
teriały termoizolacyjne, Izolacyjne (Materiały -), Izolacyjne 
(Tkaniny -), Kurtyny barierowe w postaci pływających prze-
gród lub zapór do zatrzymywania substancji zanieczyszcza-
jących, Kurtyny ochronne w postaci pływających przegród 
lub zapór do zatrzymywania substancji zanieczyszczających, 
Materiały izolacyjne, Materiały izolacyjne dla budownictwa, 
Materiały izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, 
Materiały izolacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, Mate-
riały izolacyjne wykonane z ponownie przerobionych two-
rzyw sztucznych, Materiały izolacyjne wykonane z pianki 
poliuretanowej, Materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego, 
Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, Maty izolacyjne, 
Powłoki izolacyjne, Powłoki izolacyjne z żywic syntetycz-
nych, Powłoki przemysłowe [izolacyjne], Tkaniny izolacyjne, 
Artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki 
drgań, Materiały wyściełające ściany nabrzeży, z gumy, 
do ochrony przed uszkodzeniem doków, statków i jednostek 
pływających, Materiały filtracyjne z włókna szklanego sprze-
dawane w rolkach, Wodoszczelne membrany izolacyjne, 
Włókna szklane i wełna szklana, Folia polipropylenowa, inna 
niż do pakowania, Folia rozdmuchiwana [inna niż do pako-
wania], Materiały z tworzyw sztucznych w postaci pasków 
[półprodukty], Mieszane tworzywa sztuczne z odzysku, sto-
sowane w produkcji, Materiały z tworzyw sztucznych w for-
mie płytek [półprodukty], Materiały z tworzyw sztucznych 
w formie paneli [półprodukty], Materiały z tworzyw sztucz-
nych w formie płyt [półprodukty], Materiały z tworzyw 
sztucznych w formie arkuszy [półprodukty], Tworzywa 
sztuczne z odzysku, Tworzywa sztuczne półprzetworzone, 
Włókna z tworzyw sztucznych, nie dla celów tekstylnych, 
Płytki izolacyjne, Wodoszczelne płytki izolacyjne, 19 Włókni-
ny do ochrony gleby, Włókniny do osuszania ziemi, Włókniny 
do osuszania gleby, Włókniny do stabilizacji gleby, Nietkane 
materiały do ochrony terenu, Nietkane materiały do stabiliza-
cji terenu, Nietkane tekstylia z włókien syntetycznych 
do użytku w przemyśle budowlanym, Włókna nietkane 
do użytku przy kryciu dachów, Niemetalowe ogrodzenie 
z siatki plecionej, Ogrodzenia z siatki plecionej, niemetalowe, 
Siatki rolnicze do hamowania erozji, Siatki szklane do celów 
budowlanych, Arkusze bitumiczne do użytku w budownic-
twie, Bitumiczne materiały arkuszowe, Bitumiczne produkty 
w postaci membran do zabezpieczania przed wodą, Bitu-
miczne wyroby dla budownictwa, Bitumowe membrany 
uszczelniające, Materiały budowlane z bitumu, Mieszanki bi-
tumiczne, Powłoki bitumiczne do użytku w budownictwie, 
Bitum do użytku w budowie dróg, Wodoodporne membra-
ny bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym, Polimerycz-
na emulsja bituminowa do zabezpieczania budynków przed 
wodą, Folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownic-
twie, Materiały płytowe wykonane z polietylenu wykorzysty-

wane jako substytuty drzewa, Niemetalowe kratki do zasto-
sowania wokół drzewek, do drenażu głównych arterii komu-
nikacyjnych, Kanały drenażowe (Niemetalowe -), Drogi  
(Materiały do budowy i pokryć -), Drogi (Materiały wiążące 
do naprawy -), Drogowe bariery ochronne z tworzyw sztucz-
nych, Materiały do pokryć nawierzchni drogowych, Mieszan-
ki do formowania w gruncie do użytku w robotach drogo-
wych, Niemetalowe materiały do naprawy dróg, Ochronne 
(Bariery -) drogowe niemetalowe, Materiały do pokrywania 
nawierzchni dróg (Niemetalowe -), Niemetalowe wzmocnie-
nia konstrukcyjne do celów budowlanych, Nawierzchnia wy-
konana z materiałów niemetalowych, Niemetalowe materia-
ły budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, 
Niemetalowe płytki licowe do użytku w budownictwie, Płyt-
ki budowlane (Niemetalowe -), Płytki do nawierzchni placów 
zabaw, niemetalowe, Płytki z tworzyw sztucznych, Kraty 
do drzew (Niemetalowe -), Niemetalowe kraty, Niemetalowe 
kraty rolowane, Kraty pomostowe, Syntetyczne mieszanki 
nawierzchniowe, Niemetalowe materiały kompozytowe 
do brukowania nawierzchni, Niemetalowe materiały i ele-
menty budowlane i konstrukcyjne, Drogi z niemetalowych 
materiałów, Elementy budowlane (Niemetalowe -) w postaci 
płyt, Elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, Geo-
tekstylia, Geotekstylia do kontrolowania erozji, Geotekstylia 
do użytku w architekturze krajobrazu, Materiały budowlane 
i konstrukcyjne niemetalowe, Materiały budowlane z mate-
riałów z tworzyw sztucznych, Materiały budowlane z two-
rzyw sztucznych wzmocnione włóknem, Materiały działowe 
(Niemetalowe -), Materiały fundamentowe (Niemetalowe -) 
do użytku w budownictwie, Materiały niemetalowe do ce-
lów budowlanych i konstrukcyjnych, Materiały z warstwą izo-
lacyjną przeciwwilgociową (Niemetalowe -), Maty kontrolu-
jące erozję zawierające materiał siewny, Maty zabezpieczają-
ce przed erozją [konstrukcje], Mieszanki do formowania 
w gruncie do użytku w budownictwie, Modułowe platformy 
z tworzyw sztucznych służące jako pokrycie na ziemię, Nie-
metalowe materiały płycinowe do użytku w budownictwie, 
Niemetalowe materiały stabilizujące [geotekstylne] do użyt-
ku w budownictwie, Niemetalowe materiały tkane do stabi-
lizacji brzegów rzek, Niemetalowe materiały tkane do użytku 
w budynkach, Niemetalowe materiały tkane do stabilizacji 
zboczy, Niemetalowe materiały tkane do ochrony zboczy 
przed erozją, Niemetalowe materiały tkane do stabilizacji 
dna rzek, Niemetalowe materiały tkane do stabilizacji pod-
glebi miękkich, Niemetalowe materiały tkane do ochrony 
brzegów rzek, Niemetalowe materiały tkane do ochrony dna 
rzek, Niemetalowe materiały tkane do użytku jako materiały 
geotekstylne, Niemetalowe materiały tkane do ochrony 
przed erozją, Niemetalowe materiały tkane do ochrony brze-
gów przed erozją, Niemetalowe materiały tkane do ochrony 
zboczy ziemnych, Niemetalowe materiały tkane do ochrony 
podglebi miękkich, Niemetalowe materiały tkane do ochro-
ny grobli przed erozją, Niemetalowe maty tkane do ochrony 
zboczy przed erozją, Niemetalowe maty tkane do ochrony 
grobli przed erozją, Niemetalowe maty tkane do użytku jako 
materiały geotekstylne w celach budowlanych, Niemetalo-
we maty tkane do ochrony brzegów przed erozją, Niemeta-
lowe maty tkane do użytku jako materiały geotekstylne, Nie-
metalowe okładziny do użytku w budownictwie, Niemetalo-
we pokrycia tkane do użytku jako materiały geotekstylne, 
Niemetalowe pokrycia tkane do użytku jako materiały geo-
tekstylne dla budownictwa, Niemetalowe tkane materiały 
geotekstylne do ochrony brzegów przed erozją, Niemetalo-
we tkane materiały geotekstylne do ochrony grobli przed 
erozją, Niemetalowe tkane materiały geotekstylne do ochro-
ny zboczy przed erozją, Niemetalowe tkane materiały geo-
tekstylne do ochrony przed erozją, Niemetalowe tkaniny 
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stabilizujące do użytku w budownictwie, Niemetalowe tka-
niny wzmacniające do budynków, Obrzeża do trawników, 
niemetalowe, Płyty do brukowania wykonane z materiałów 
niemetalowych, Włókna do ochrony przed erozją [konstruk-
cje], 22 Siatki ochronne do prac ogrodowych, Siatki ogrodo-
we, Siatki tekstylne zapobiegające osuwiskom, Siatki wyko-
nane z materiałów innych niż metal i azbest, Siatki zapobie-
gające osuwiskom, Arkusze z siatki polipropylenowej [wyro-
by niegotowe], Siatki do konstrukcji unoszących się na wo-
dzie, Siatki do osłony przed wiatrem, Siatki do zacieniania, 
Siatki dopasowane, Siatki maskujące, Siatki maskujące 
do użytku wizualnego, Siatki maskujące do użytku radarowe-
go, Siatki wykonane z akrylu, Siatki z tworzyw sztucznych 
poliestru do pakowania towarów, Polietylenowe worki 
do przechowywania materiałów w dużych ilościach, Poliety-
lenowe worki do transportu materiałów w dużych ilościach, 
Torby [worki] polietylenowe do transportu materiałów w du-
żych ilościach, Worki polietylenowe do przechowywania 
materiałów w dużych ilościach, Winylowe podkłady naziem-
ne, Nietkane włókna tekstylne, 24 Nietkane materiały tekstyl-
ne z włókniny polipropylenowej typu spun-bond, Materiały 
nietkane wykonane z włókien naturalnych, Materiały nietka-
ne wykonane z włókien syntetycznych, Materiały tekstylne 
nietkane, Nietkane artykuły tekstylne, Nietkane materiały 
wzmacniające, Siatki chroniące przed owadami, Tkaniny ter-
moodporne [inne niż do izolacji], Tkaniny z włókien sztucz-
nych [inne niż do izolacji], Tkaniny z włókien sztucznych 
[do izolacji], Materiały nietkane w postaci bel do użytku 
w produkcji, Materiały nietkane w postaci materiałów wyj-
ściowych do użytku w produkcji, Materiały nietkane w posta-
ci arkuszy do użytku w produkcji, Materiały nietkane wyko-
nane głównie z papieru, Nietkane materiały tekstylne kształ-
towane pod wpływem ciepła, Filtry z materiałów tekstyl-
nych, Materiały tekstylne do filtrowania, Materiały do filtro-
wania z tekstylnych materiałów, Materiały do filtrowania 
[tkaniny], Tkaniny do filtrowania, 27 Warstwy podkładowe 
i izolacyjne pod sztuczną murawę, Materiały do pokrywania 
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Sztucz-
ne materiały do pokrywania gruntu, Darń sztuczna, Sztuczna 
darń do pokrywania nawierzchni do celów sportowych, 
Sztuczna darń do pokrywania nawierzchni do celów rekre-
acyjnych, Sztuczna darń do pokrywania nawierzchni do gier, 
Sztuczna darń do pokrywania nawierzchni dla lekkiej atlety-
ki, Sztuczna darń do wykładania nawierzchni terenów rekre-
acyjnych, Sztuczna trawa, Sztuczne trawniki.

(210) 544574 (220) 2022 06 29
(731) RED PHARMA HEALTHCARE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stara Iwiczna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitaminum E + Szałwia żel z mentolem E+SZ

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.16, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, Aromaty, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, 
inne niż do celów medycznych, Ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do rzęs, Ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzie-
ci, Kremy kosmetyczne, Mydła, Środki do czyszczenia zębów, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne 

do odchudzania, Płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 
Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, Żele do wybielania zębów.

(210) 544592 (220) 2022 06 30
(731) SPACEFORGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) space star

(531) 05.07.02, 18.05.10, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 1 Chemicznie zmienione nawozy złożone, Biolo-
giczne nawozy azotowe, Ekstrakty z wodorostów do użytku 
jako nawozy, Fosforany - nawozy, Kompost, obornik, nawozy, 
Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych 
do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Mieszanki substancji 
chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawo-
zy ogrodnicze, Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy che-
miczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy dla rolnictwa z alg 
morskich, Nawozy do gleb, Nawozy do roślin, Nawozy do ro-
ślin doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy do trawy lub 
terenów trawiastych, Nawozy do użytku domowego, Nawo-
zy hydroponiczne, Nawozy i użyźniacze, Nawozy użyźniające 
glebę, Nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, Nawozy zło-
żone, Nieorganiczne nawozy, Płynne nawozy, Środki do na-
wożenia ogrodu [nawozy], Substancje odżywcze [nawozy] 
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Podłoża ogrodni-
cze, środki ochrony roślin, składniki chemiczne do uzdatnia-
nia wody, 8 Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowa-
nia krajobrazu, 31 Nasiona traw.

(210) 544600 (220) 2022 06 30
(731) SPACEFORGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACE FOR GARDEN GREEN WAY FOR BUSINESS

(531) 01.05.09, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów ogrodniczych w szcze-
gólności narzędzi ręcznych i mechanicznych, nawozów, 
środków ochrony roślin, środków chemicznych do uzdatnia-
nia wody, podłoży.
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(210) 544617 (220) 2022 06 30
(731) BALETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA PZO FOOD HALL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.06
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania biznesowe, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Dostarczanie informacji do-
tyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Fakturo-
wanie, Informacja o działalności gospodarczej, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Marketing opierający się na współpracy 
z influencerem [influencer marketing], Marketing ukierunko-
wany, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizowanie 
targów handlowych, Pokazy towarów, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produk-
cja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do ce-
lów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Promocja towarów przy pomocy influen-
cerów, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie badań 
dotyczących rentowności przedsiębiorstw, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Reklama, Reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi prze-
twarzania danych [czynności biurowe], Usługi recepcyjne dla 
gości [usługi w zakresie czynności biurowych], Usługi rekla-
mowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz 
innych, Usługi relacji z mediami, Usługi tworzenia kontaktów 
sprzedażowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie 
materiałów reklamowych, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Opraco-
wywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organiza-
cja zbiórek, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobie-
ranie czynszu, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finan-
sowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie 
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez 
wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi związane z ma-
jątkiem nieruchomym, Wycena nieruchomości, Wydawanie 
kart podarunkowych, Zarządzanie finansami, Zarządzanie 
nieruchomościami, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, Wynajem budynków, Wynajem 

miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Wynajem pomiesz-
czeń handlowych, Wynajem nieruchomości, 37 Budowa 
stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, Czyszczenie bu-
dynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, 
Czyszczenie okien, Dezynfekcja, Informacja o naprawach, 
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urzą-
dzeń zamrażalniczych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, Konserwacja mebli, Malo-
wanie lub naprawa znaków, Montaż drzwi i okien, Montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Mon-
taż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż instalacji na pla-
cach budowy, Montaż wyposażenia kuchennego, Odnawia-
nie dzieł sztuki, Renowacja mebli, Wypożyczanie maszyn 
do czyszczenia, 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie imprez rozryw-
kowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Usługi pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe, Wystawia-
nie spektakli na żywo, Usługi w zakresie organizacji wyda-
rzeń rozrywkowych i kulturalnych, Organizacja koncertów 
muzycznych, Prowadzenie kina, Organizowanie konferencji, 
konkursów rozrywkowych lub edukacyjnych, Wystawy sztu-
ki, Udostępnianie obiektów i sprzętu do organizacji pokazów 
filmów, widowisk, sztuk, muzyki, koncertów, wystaw lub pro-
wadzenia szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie obszarów 
rekreacyjnych w postaci placów zabaw i rozrywki dla dzieci 
i młodzieży, Prowadzenie zajęć sportowych i tanecznych, 
Kursy i nauka tańca, Organizacja pokazów tanecznych, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi 
rozrywkowe, edukacyjne i kulturalne dla dzieci, młodzieży, 
i dorosłych, Organizacja szkoleń i warsztatów kulinarnych, 
barmańskich i sommelierów, Usługi wydawnicze, Wydawa-
nie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów, prospektów, 
Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi 
w zakresie szkoleń i edukacji, Badania edukacyjne, 43 Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Prowadzenie barów, barów 
przekąskowych, barów sałatkowych, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Prowadzenie restau-
racji, kawiarni, herbaciarni, cukierni, winiarni, koktajlbarów, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Restauracje serwujące wykwintne 
artykuły spożywcze, Restauracje samoobsługowe, Usługi ba-
rowe, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie informacji na te-
mat jedzenia i picia], Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Przygotowywanie potraw na zamówienie i do-
starczanie na miejsce konsumpcji, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Prowadzenie sieci 
punktów gastronomicznych na zasadzie franczyzy, Dokony-
wanie rezerwacji restauracji i posiłków, Rezerwacja stolików 
w restauracjach, Udostępnianie informacji w postaci przepi-
sów na drinki, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], Koktajlbary, Prowadzenie kawiarni, Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Organizowanie bankietów, Serwowa-
nie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Serwowanie napojów w pubach z browarem, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barma-
nów, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Wynajem jed-
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nostek wydających ciepłe i schłodzone napoje, innych niż 
automaty sprzedające, Wynajem zastaw stołowych, Wypo-
życzanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, 
Wypożyczanie mebli na konferencje, prezentacji, wystawy, 
Wypożyczanie naczyń, Wypożyczanie naczyń stołowych, 
Wypożyczanie stołów do wnętrz, Wypożyczanie urządzeń 
gastronomicznych, Wypożyczanie wyposażenia barowego, 
Doradztwo kulinarne, Udostępnianie pomieszczeń na spo-
tkania, Udostępnianie sal konferencyjnych, Wynajmowanie 
sal na zebrania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na kon-
ferencje, wystawy i spotkania, Usługi w zakresie degustacji 
potraw i napojów, Usługi degustacji win.

(210) 544654 (220) 2022 06 30
(731) CIESIELSKI TOMASZ LESZEK, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 45 Badania prawne, Egzekwowanie prawa, 
Usługi adwokackie, Usługi monitorowania prawnego, Usłu-
gi pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne dotyczące 
licencji, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, Usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych.

(210) 544656 (220) 2022 06 30
(731) CIESIELSKI TOMASZ LESZEK, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAWNICZEK

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 45 Badania prawne, Egzekwowanie prawa, 
Usługi adwokackie, Usługi monitorowania prawnego, Usłu-
gi pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne dotyczące 
licencji, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, Usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych.

(210) 544670 (220) 2022 07 01
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) OSIEDLE PRZYSTANEK MIĘDZYLESIE

(531) 26.04.04, 26.04.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklama w zakresie nieruchomości świadczona 
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodaro-
wania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowa-
dzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-
nie nieruchomości, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzię-
ciami obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budow-
nictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dzie-
dzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych 
przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowy-
mi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalny-
mi, Organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokala-
mi mieszkalnymi, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie 
koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem eko-
nomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji bu-
dowlanej, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wy-
cen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy 
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: ad-
ministrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji 
kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budyn-
ków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, 
zespołami osiedlowymi i gruntami, Usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym 
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opra-
cowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi 
w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie do-
mów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developer-
skie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budow-
lanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budyn-
ków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót 
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.
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(210) 544671 (220) 2022 07 01
(731) DOM DEVELOPMENT KRAKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 29 ALEJA OSIEDLE MIESZKANIOWE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklama w zakresie nieruchomości świadczona 
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw han-
dlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbani-
styki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu 
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usłu-
gi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowanie 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam rów-
nież w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kre-
dyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nierucho-
mego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni 
użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lo-
kalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, 
Rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, 
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realiza-
cji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodaro-
waniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy 
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu po-
wierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót 
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, roz-
biórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali 
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych 
i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, 
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-
-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wy-
konawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów 
inżynierskich.

(210) 544672 (220) 2022 07 01
(731) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY NAD RZEKĄ

(531) 01.15.24, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklama w zakresie nieruchomości świadczona 
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodaro-
wania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowa-
dzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-
nie nieruchomości, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzię-
ciami obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budow-
nictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dzie-
dzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych 
przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowy-
mi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalny-
mi, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokala-
mi mieszkalnymi, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie 
koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem eko-
nomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji bu-
dowlanej, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wy-
cen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy 
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: ad-
ministrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczanie transakcji 
kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budyn-
ków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, 
zespołami osiedlowymi i gruntami, Usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym 
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opra-
cowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi 
w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie do-
mów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developer-
skie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usłu-
gi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru bu-
dowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiek-
tów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budyn-
ków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót 
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.
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(210) 544687 (220) 2022 07 01
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) GOLD MOON
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 544688 (220) 2022 07 01
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) FADMA
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 

kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 544690 (220) 2022 07 01
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) SOPHI ORO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
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talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 544692 (220) 2022 07 01
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) ROCHELLE
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 

zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 544693 (220) 2022 07 01
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) TISSUE
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
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ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 544694 (220) 2022 07 01
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) SEDONA
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 

ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 544736 (220) 2022 07 04
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YP MEN

(531) 02.01.01, 02.01.02, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.08, 29.01.11
(510), (511) 3 Nielecznicze antyperspiranty, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Antyperspiranty w aerozolach, Antyperspi-
ranty do użytku osobistego, Olejki aromatyczne, Olejki mi-
neralne, Balsamy inne niż do celów medycznych, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do demaki-
jażu, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Mydła dezodorujące 
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, Preparaty do golenia, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Woda kolońska, Prepa-
raty do makijażu, Odświeżacze do ust w aerozolu, Prepara-
ty kąpielowe do celów higienicznych, Kremy do skóry, Sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Szampony, Środki 
do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów 
kosmetycznych, Woda kolońska, Woda toaletowa i zapacho-
wa, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, Żele do wybielania zębów, Pianki, Kosmety-
ki upiększające, Kosmetyki funkcjonalne, Żele nawilżające, 
Kremy tonizujące, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do de-
makijażu, Środki nawilżające, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki 
do brwi, Koncentraty nawilżające, Kosmetyki do paznokci, 
Płynne kremy, Kosmetyki do ust, Kosmetyki zawierające pan-
tenol, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki dla dzieci, 
Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w postaci kremów, 
Płyny do twarzy, Toniki do twarzy, Kremy do ciała, Żele 
po opalaniu, Olejki do ciała, Peelingi do twarzy, Kosmetyki 
w formie olejków, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosme-
tyki w formie żeli, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Zmywacze 
do paznokci, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
zawierające kwas hialuronowy, Nawilżające balsamy do skó-
ry, Płyny do pielęgnacji skóry, Perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, Kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), Zmy-
wacze lakieru do paznokci, Mydła nielecznicze, mydła granu-
lowane, Mydła w żelu, Mydła w płynie, Mydła w kremie, My-
dła w kostce, Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, 
Balsamy oczyszczające, Balsamy do rąk, Balsamy do golenia, 
Balsamy do ciała, Żele do czyszczenia zębów, Żele oczysz-
czające, Żele do kąpieli, Żele do golenia, Żele do demakija-
żu, Żele do twarzy, Żele do rąk, Żele do ciała, Żele do czysz-
czenia zębów, Pasty do zębów, Odżywki do włosów, Od-
żywki do ust, Odżywki do paznokci, Szampony, 5 Mydła 
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lecznicze, Mydła dezynfekujące, Mydła antybakteryjne,  
Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Aldehydy do ce-
lów farmaceutycznych, Anestetyki, Antyseptyki, Białkowe 
suplementy diety, Borowina lecznicza, Borowina do kąpieli, 
Chusteczki odkażające, Nasączone chusteczki antyseptyczne, 
Chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, 
Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Wyciąg 
z chmielu do celów farmaceutycznych, Preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, Środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Gorczyca 
do celów farmaceutycznych, Lecznicza guma do żucia, Guma 
do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, Gwa-
jakol do celów farmaceutycznych, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Intymne preparaty nawilżające, Jod do celów 
farmaceutycznych, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Kom-
presy, Kwasy do celów farmaceutycznych, Lecznicze napoje 
mineralne, Lecznicze napoje izotoniczne, Napoje stosowane 
w lecznictwie, Herbata ziołowa, Napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Zioła lecznicze, Olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, Olejek migdałowy do celów farmaceu-
tycznych, Olejek z kopru do celów leczniczych, Leki dla ludzi, 
Leki ziołowe, Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne 
suplementy diety, Sole mineralne do kąpieli, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy zawierające mlecz-
ko pszczele, Mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
Środki oczyszczające, Kadzidełka do odstraszania owadów, 
Preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
owadów, Odżywcze suplementy diety, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Materiały opatrunkowe, Płyny do płukania ust, Pły-
ny do celów farmaceutycznych, Antybakteryjne płyny do rąk, 
Lecznicze płyny pielęgnacji skóry, Płyny dezynfekujące inne 
niż mydła, Płyny lecznicze do płukania ust, Spraye odświe-
żające do pomieszczeń, Preparaty do niszczenia szkodników, 
Preparaty do niszczenia robactwa, Środki przeczyszczające, 
Suplementy zawierające siemię lniane, Mąka z siemienia lnia-
nego do celów farmaceutycznych, Sole mineralne do kąpieli, 
Preparaty do sterylizacji, Syropy do użytku farmaceutyczne-
go, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tampony, 
Środki uspokajające, Wata do celów leczniczych, Preparaty wi-
taminowe, Zioła do palenia do celów leczniczych, Zioła lecz-
nicze, Zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, Substancje 
żrące do celów farmaceutycznych, Żywność dla niemowląt, 
32 Aperitify bezalkoholowe, barley Wine [piwo], bezalkoho-
lowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
chmiel do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki 
na bazie piwa, esencje do wytwarzania napojów bezalkoho-
lowych, nie w postaci olejków eterycznych, imbirowe (piwo -), 
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, moszcz, 
napoje (bezalkoholowe na bazie aloesu), napoje (bezalkoho-
lowe na bazie miodu), napoje (bezalkoholowe na bazie su-
szonych owoców), napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzują-
ce, napoje gazowane (proszek do wytwarzania) napoje izoto-
niczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie 
ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje 
sportowe wzbogacone proteinami, napój imbirowy, orszada, 
owoce (bezalkoholowe napoje z soków), owocowe nektary, 
bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo 
słodowe, pomidory (sok, napój), preparaty do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, sarsaparilla (napoje bezalkoholo-
we), shandy (napój składający się z piwa i lemoniady), soki, soki 
warzywne (napoje), sorbety (napoje), suche mieszanki do spo-
rządzania napojów, syrop z lemoniady, syropy z napojów, wino-
grona (moszcz) niesfermentowany, woda (napoje), woda gazo-
wana, woda gazowana (preparaty do produkcji), woda litowa, 
woda mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(210) 544739 (220) 2022 07 04
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YP MEN

(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 
29.01.12

(510), (511) 3 Nielecznicze antyperspiranty, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Antyperspiranty w aerozolach, Antyperspi-
ranty do użytku osobistego, Olejki aromatyczne, Olejki mi-
neralne, Balsamy inne niż do celów medycznych, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do demaki-
jażu, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Mydła dezodorujące 
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, Preparaty do golenia, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Woda kolońska, Prepara-
ty do makijażu, Odświeżacze do ust w aerozolu, Preparaty 
kąpielowe do celów higienicznych, Kremy do skóry, Sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Szampony, Środki 
do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów 
kosmetycznych, Woda kolońska, Woda toaletowa i zapacho-
wa, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, Żele do wybielania zębów, Pianki, Kosmety-
ki upiększające, Kosmetyki funkcjonalne, Żele nawilżające, 
Kremy tonizujące, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do de-
makijażu, Środki nawilżające, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki 
do brwi, Koncentraty nawilżające, Kosmetyki do paznokci, 
Płynne kremy, Kosmetyki do ust, Kosmetyki zawierające pan-
tenol, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki dla dzieci, 
Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w postaci kremów, 
Płyny do twarzy, Toniki do twarzy, Kremy do ciała, Żele 
po opalaniu, Olejki do ciała, Peelingi do twarzy, Kosmetyki 
w formie olejków, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosme-
tyki w formie żeli, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Zmywacze 
do paznokci, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
zawierające kwas hialuronowy, Nawilżające balsamy do skó-
ry, Płyny do pielęgnacji skóry, Perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, Kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), Zmy-
wacze lakieru do paznokci, Mydła nielecznicze, mydła gra-
nulowane, Mydła w żelu, Mydła w płynie, Mydła w kremie,  
Mydła w kostce, Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, 
Balsamy oczyszczające, Balsamy do rąk, Balsamy do golenia, 
Balsamy do ciała, Żele do czyszczenia zębów, Żele oczysz-
czające, Żele do kąpieli, Żele do golenia, Żele do demakijażu, 
Żele do twarzy, Żele do rąk, Żele do ciała, Żele do czyszcze-
nia zębów, Pasty do zębów, Odżywki do włosów, Odżywki 
do ust, Odżywki do paznokci, Szampony, 5 Mydła lecznicze, 
Mydła dezynfekujące, Mydła antybakteryjne, Mydła i de-
tergenty lecznicze i odkażające, Aldehydy do celów farma-
ceutycznych, Anestetyki, Antyseptyki, Białkowe suplementy 
diety, Borowina lecznicza, Borowina do kąpieli, Chusteczki 
odkażające, Nasączone chusteczki antyseptyczne, Chustecz-
ki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, Chustecz-
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ki nasączane płynami farmaceutycznymi, Wyciąg z chmielu 
do celów farmaceutycznych, Preparaty czyszczące do szkieł 
kontaktowych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Gorczyca do celów 
farmaceutycznych, Lecznicza guma do żucia, Guma do żu-
cia odświeżająca oddech do celów leczniczych, Gwajakol 
do celów farmaceutycznych, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Intymne preparaty nawilżające, Jod do celów 
farmaceutycznych, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Kom-
presy, Kwasy do celów farmaceutycznych, Lecznicze napoje 
mineralne, Lecznicze napoje izotoniczne, Napoje stosowane 
w lecznictwie, Herbata ziołowa, Napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Zioła lecznicze, Olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, Olejek migdałowy do celów farmaceu-
tycznych, Olejek z kopru do celów leczniczych, Leki dla ludzi, 
Leki ziołowe, Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne 
suplementy diety, Sole mineralne do kąpieli, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy zawierające mleczko 
pszczele, Mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
Środki oczyszczające, Kadzidełka do odstraszania owadów, 
Preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
owadów, Odżywcze suplementy diety, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Materiały opatrunkowe, Płyny do płukania ust, 
Płyny do celów farmaceutycznych, Antybakteryjne płyny 
do rąk, Lecznicze płyny pielęgnacji skóry, Płyny dezynfeku-
jące inne niż mydła, Płyny lecznicze do płukania ust, Spraye 
odświeżające do pomieszczeń, Preparaty do niszczenia 
szkodników, Preparaty do niszczenia robactwa, Środki prze-
czyszczające, Suplementy zawierające siemię lniane, Mąka 
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Sole mi-
neralne do kąpieli, Preparaty do sterylizacji, Syropy do użytku 
farmaceutycznego, Tabletki do ssania do celów farmaceu-
tycznych, Tampony, Środki uspokajające, Wata do celów lecz-
niczych, Preparaty witaminowe, Zioła do palenia do celów 
leczniczych, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone i zakon-
serwowane, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, 
Żywność dla niemowląt, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley 
Wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka 
piwna, brzeczka słodowa, chmiel do wytwarzania piwa, cydr 
bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do wytwarza-
nia napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków ete-
rycznych, imbirowe (piwo -), koktajle bezalkoholowe, kwas 
chlebowy, lemoniada, moszcz, napoje (bezalkoholowe 
na bazie aloesu), napoje (bezalkoholowe na bazie miodu), 
napoje (bezalkoholowe na bazie suszonych owoców), na-
poje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazo-
wane (proszek do wytwarzania) napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne 
niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe 
wzbogacone proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce 
(bezalkoholowe napoje z soków), owocowe nektary, bez-
alkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo 
słodowe, pomidory (sok, napój), preparaty do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, sarsaparilla (napoje bezalkoho-
lowe), shandy (napój składający się z piwa i lemoniady), soki, 
soki warzywne (napoje), sorbety (napoje), suche mieszanki 
do sporządzania napojów, syrop z lemoniady, syropy z napo-
jów, winogrona (moszcz) niesfermentowany, woda (napoje), 
woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji), 
woda litowa, woda mineralna, woda selcerska, woda sodo-
wa, woda stołowa.

(210) 544754 (220) 2022 07 05
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń

(540) (znak słowny)
(540) welmax turbo power induction
(510), (511) 11 Kuchenki, Kuchenki indukcyjne.

(210) 544757 (220) 2022 07 05
(731) A. Nattermann & Cie. GmbH,  

Frankfurt nad Menem, DE
(540) (znak słowny)
(540) Essentia Check
(510), (511) 5 Preparaty i materiały diagnostyczne dla celów 
medycznych, 10 Urządzenia i przyrządy do przeprowadzania 
badań diagnostycznych dla celów medycznych.

(210) 544758 (220) 2022 07 05
(731) A. Nattermann & Cie. GmbH,  

Frankfurt nad Menem, DE
(540) (znak słowny)
(540) EsseCheck
(510), (511) 5 Preparaty i materiały diagnostyczne dla celów 
medycznych, 10 Urządzenia i przyrządy do przeprowadzania 
badań diagnostycznych dla celów medycznych.

(210) 544781 (220) 2022 07 05
(731) SKOWRON KATARZYNA BEZ SKALPELA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(531) 27.05.21, 29.01.11
(510), (511) 44 Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej.

(210) 544787 (220) 2022 07 05
(731) SKOWRON KATARZYNA BEZ SKALPELA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BEZ SKALPELA ESTETYKA LASEROTERAPIA

(531) 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.01, 26.11.08, 
29.01.12, 26.01.03

(510), (511) 44 Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej.
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(210) 544788 (220) 2022 07 05
(731) ZDZIARSKI SZYMON NEOPAK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Opako
(510), (511) 16 Karton, Opakowania kartonowe, Papier i kar-
ton, Pudła opakowaniowe [kartonowe], Składane pudełka 
kartonowe, Przemysłowy papier i karton, Kartony do dostar-
czania towarów, Karton do wycinania szablonów, Kartonowe 
pudełka do pakowania, Tablice reklamowe z kartonu, Maty 
stołowe z kartonu, Kartony do pakowania, Pudełka kartono-
we, Pudła kartonowe, Pojemniki kartonowe, Rolki kartonowe, 
Karton opakowaniowy, Pudełka z papieru lub kartonu, Pojem-
niki kartonowe do pakowania, Kartony z tektury do pakowa-
nia, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Materiały do pakowa-
nia z kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, 
Etykiety z papieru lub kartonu, Kartonowe pudełka do pako-
wania, w formie gotowej, Kartonowe pudełka do pakowania, 
w formie składanej, Torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,  
Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Torby papierowe, Torby 
na prezenty, Torby papierowe do pakowania, Worki i torby pa-
pierowe, Wyściełane torby tekturowe, Wyściełane torby pa-
pierowe, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, Torby z two-
rzyw sztucznych do owijania, Folia bąbelkowa do pakowania, 
Torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, Papier,  
Taśmy papierowe, Taśma klejąca, Podajniki do taśmy klejącej, 
Taśmy klejące do pakowania, Taśma klejąca pakowa papiero-
wa, Koperty, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, Koperty papierowe do pa-
kowania, Koperty z tworzyw sztucznych, Koperty na butelki 
z kartonu lub papieru, Uniwersalne woreczki z tworzyw 
sztucznych, Folia, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia 
do pakowania prezentów, Folia spożywcza, Worki na śmie-
ci, Worki papierowe, Worki z tworzyw sztucznych do pako-
wania, Wyściółki do pudełek dla kotów w postaci worków 
z tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty, Aktówki [artykuły biu-
rowe], Arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, Artyku-
ły biurowe, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Aplikacje 
z papieru, Atramenty, Bibuły, Artykuły piśmiennicze, Artykuły 
do pisania i stemplowania, Artykuły papiernicze do pisania, 
Bloczki do notowania, Broszury, Cyrkle, Datowniki, Dekora-
cje na stół z papieru, Druki, Dziurkacze [artykuły biurowe], 
Emblematy papierowe, Etui na przybory do pisania, Etykietki 
na prezenty, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Fiszki, 
Folie klejące do artykułów papierniczych, Gilotyny do papie-
ru, Gumki, Kalendarze, Kalka kopiująca, Kartki z życzeniami, 
Karty, Klej biurowy, Kołonotatniki, Kolorowe długopisy, Kreda, 
Korektory w płynie do dokumentów, Koszulki do przechowy-
wania zbiorów, Kredki do kolorowania, Książki, Księgi gości, 
Linijki, Maszyny biurowe, Markery, pisaki, Materiały drukarskie 
i introligatorskie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały do opakowywania, 
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały filtra-
cyjne z papieru, Naklejki, Niszczarki dokumentów [maszyny 
biurowe], Notesy, Notatniki, Obrazy, Obwoluty na dokumen-
ty, Ołówki, Organizery na biurko, Pastele, pędzle, Pergamin,  
Pinezki, Pióra i długopisy, Piórniki, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie niezastępujących towarów kar-
ton, opakowania kartonowe, papier i kanon, pudła opakowa-
niowe [kartonowe], składane pudełka kartonowe, przemysło-
wy papier i karton, kartony do dostarczania towarów, karton 
do wycinania szablonów, kartonowe pudełka do pakowania, 
tablice reklamowe z kartonu, maty stołowe z kartonu, kar-
tony do pakowania, pudełka kartonowe, pudła kartonowe, 
pojemniki kartonowe, rolki kartonowe, karton opakowanio-
wy, pudełka z papieru lub kartonu, pojemniki kartonowe 

do pakowania, kartony z tektury do pakowania, wypełnienie 
z papieru lub kartonu, materiały do pakowania z kartonu, ma-
teriały opakowaniowe wykonane z kartonu, etykiety z papie-
ru lub kartonu, kartonowe pudełka do pakowania, w formie 
gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie skła-
danej, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, torby papierowe, torby na prezenty, 
torby papierowe do pakowania, worki i torby papierowe, wy-
ściełane torby tekturowe, wyściełane torby papierowe, torby 
z folii bąbelkowej do pakowania, torby z tworzyw sztucznych 
do owijania, folia bąbelkowa do pakowania, torby wyścieła-
ne folią bąbelkową do pakowania, papier, taśmy papierowe, 
taśma klejąca. podajniki do taśmy klejącej, taśmy klejące 
do pakowania, taśma klejąca pakowa papierowa, koperty, 
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, koperty papierowe do pakowania, koperty 
z tworzyw sztucznych, koperty na butelki z kartonu lub pa-
pieru, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, folia, folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przylepna z two-
rzyw sztucznych do pakowania, folia do pakowania prezen-
tów, folia spożywcza, worki na śmieci, worki papierowe, worki 
z tworzyw sztucznych do pakowania, wyściółki do pudełek 
dla kotów w postaci worków z tworzyw sztucznych, afisze, 
plakaty, aktówki [artykuły biurowe], arkusze z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, artykuły biurowe, arkusze papieru [arty-
kuły papiernicze], aplikacje z papieru, atramenty, bibuły, arty-
kuły piśmiennicze, artykuły do pisania i stemplowania, artyku-
ły papiernicze do pisania, bloczki do notowania, broszury, cyr-
kle, datowniki, dekoracje na stół z papieru, druki, dziurkacze 
[artykuły biurowe], emblematy papierowe, etui na przybory 
do pisania, etykietki na prezenty, etui na identyfikatory [arty-
kuły biurowe], fiszki, folie klejące do artykułów papierniczych, 
gilotyny do papieru, gumki, kalendarze, kalka kopiująca, kartki 
z życzeniami, karty, klej biurowy, kołonotatniki, kolorowe dłu-
gopisy, kreda, korektory w płynie do dokumentów, koszulki 
do przechowywania zbiorów, kredki do kolorowania, książki, 
księgi gości, linijki, maszyny biurowe, markery, pisaki, materia-
ły drukarskie i introligatorskie, materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, materiały do opa-
kowywania, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, ma-
teriały filtracyjne z papieru, naklejki, niszczarki dokumentów 
[maszyny biurowe], notesy, notatniki, obrazy, obwoluty na do-
kumenty, ołówki, organizery na biurko, pastele, pędzle, perga-
min, pinezki, pióra i długopisy, piórniki, kleje [klejenie], kleje 
do pokryć dachowych nakładane na gorąco, rękawice ścier-
ne, mydła dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji paznokci, 
sztućce, plandeki ochronne, rękawice ogniotrwałe, urządzenia 
do dezynfekcji, wózki, wózki narzędziowe, wózki zwrotne, taczki, 
zszywacze, kokardy papierowe, rękawice izolacyjne, węże, taśmy 
izolacyjne, słomki do picia, mopy, plandeki, nici syntetyczne, nici 
skręcane, taśmy tapicerskie, elastyczne wstążki, wstążki ozdob-
ne, kokardy, rozety, sizale, włókna sizalowe, sznury sizalowe, rafie, 
Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocyjne usługi 
handlowe, Informacja marketingowa, Informacja handlowa.

(210) 544790 (220) 2022 07 05
(731) REJOWSKI DARIUSZ F.H LA DONNA, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Villa Toscana
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, a w tym prowadze-
nie restauracji, pizzerii, kawiarni, kafeterii, cukierni, lodziarni, 
herbaciarni, barów, Usługi cateringowe, przygotowywanie 
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
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(210) 544818 (220) 2022 07 06
(731) TORITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) TORITAL
(510), (511) 35 Usługi oferowania w mediach produktów 
dla handlu detalicznego, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień w handlu, Agencje importowe - eksportowe, Księ-
gowość, Marketing, Doradztwo dotyczące organizowania 
działalności gospodarczej, Przygotowywanie zeznań po-
datkowych, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, Rachunkowość, Analizy rynkowe, Badania 
rynkowe, Zarządzanie w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towa-
ry i usługi na rzecz osób trzecich, Pomoc w doradztwie 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, 36 Dzierżawa mająt-
ku nieruchomego, Dzierżawa nieruchomości, Wynajmo-
wanie mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
jako nieruchomości, Wynajmowanie miejsc na parkingi, 
37 Mycie pojazdów, Mycie samochodów, Obsługa i na-
prawa samochodów, Obsługa samochodów powypad-
kowych jako naprawa, Usługi stacji obsługi samochodów 
jako tankowanie i obsługa, Polerowanie pojazdów, Sma-
rowanie pojazdów, Zabezpieczanie pojazdów przed koro-
zją, Czyszczenie pojazdów, Lakierowanie, Malowanie, In-
formacja o naprawach, Regeneracja maszyn zużytych lub 
częściowo zniszczonych, Regeneracja silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, 39 Pomoc drogowa w przy-
padku awarii samochodu jako holowanie, Transport sa-
mochodowy, Wypożyczanie samochodów, Holowanie, 
Informacja o transporcie, Wynajmowanie magazynów, 
Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie ba-
gażników dachowych, Prowadzenie parkingów, 42 Usługi 
wykonywania badań technicznych, Inżynieria techniczna, 
Kalibrowanie, cechowanie jako pomiary, Testowanie ma-
teriałów, Testowanie pojazdów, 45 Zarządzanie prawami 
autorskimi, Prawne administrowanie licencjami.

(210) 544874 (220) 2022 07 07
(731) ADAMCZUK BARTŁOMIEJ, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA ROWERÓW.PL

(531) 15.07.01, 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 18.01.05
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 544876 (220) 2022 07 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WTÓRMEX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radomsko

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) 4 4AGRO

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 
05.03.15

(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy chemicz-
ne, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użyt-
ku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Mieszanki sub-
stancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako 
nawozy ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych i ma-
teriałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, 
Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku 
w rolnictwie, Substancje chelatowe do użytku jako nawo-
zy do listowia roślin, Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu 
składników dla ogrodnictwa, Nawozy biologiczne stosowa-
ne do obróbki nasion, Biologiczne nawozy azotowe, Nawozy 
biologiczne, Nawozy biologiczne stosowane do uzdatnia-
nia gleby, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do gleb, Nawozy 
do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do roślin, Nawozy 
do roślin doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy do tra-
wy lub terenów trawiastych, Nawozy do użytku domowe-
go, Nawozy hydroponiczne, Nawozy i użyźniacze, Nawozy 
mieszane, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne, Nawozy, 
nawozy do trawników, nawozy do trawy, Nawozy organiczne, 
Nawozy potasowe, Nawozy sztuczne do użytku w rolnic-
twie, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy z dodatkiem mikro-
organizmów, Nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, 
Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nawozy zawiera-
jące przeciwutleniacze, Nawozy zawierające związki azotu,  
Nawozy złożone, Nieorganiczne nawozy, Płynne nawozy, 
Środki do nawożenia ogrodu [nawozy], Superfosfaty [nawo-
zy], Syntetyczne nawozy, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwia-
tów, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, 
Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolni-
czym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepa-
ratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z che-
mikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnic-
twie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 



Nr  ZT35/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stoso-
wania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania 
w leśnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń 
kuchennych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
posażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzę-
tu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowe-
go, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi na-
rzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządze-
niami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie materiałów budowlanych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usłu-
gi handlu hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, 
Usługi sprzedaży w zakresie materiałów budowlanych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z maszynami 
budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w za-
kresie artykułów rolniczych i ogrodniczych, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w zakresie artykułów gospodarstwa 
domowego, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w za-
kresie materiałów budowlanych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, 
Usługi sprzedaży w związku z żywymi zwierzętami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urzą-
dzeń kuchennych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie elektrycznych urządzeń 
gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do robót ziemnych.

(210) 544896 (220) 2022 07 07
(731) KAŹMIERCZAK MONIKA MKA CONSULTING, Laski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMYŚL O ZDROWIU POMYŚL O SOBIE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.14
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 

lub w zarządzaniu nimi, Pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna, w tym online, środków toaletowych, kosmetyków, 
olejków eterycznych, suplementów diety, preparatów die-
tetycznych, produktów leczniczych, preparatów i artykułów 
higienicznych, przyborów higienicznych i do pielęgnacji 
urody, publikacji na nośnikach elektronicznych, urządzeń na-
ukowych i laboratoryjnych, urządzeń i przyrządów do fizjote-
rapii i ćwiczeń, aparatów i instrumentów medycznych, publi-
kacji drukowanych, materiałów instruktażowych, artykułów 
do przechowywania, artykułów gospodarstwa domowego, 
wyrobów tekstylnych, odzieży, artykułów i sprzętu sporto-
wego, produktów spożywczych świeżych i przetworzonych, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, Udzielanie informacji w dziedzinie zdrowia, 44 Usługi 
diagnostyki medycznej [testy i analizy], Analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi, Psychoterapia holistyczna, 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Konsultacje 
medyczne, Poradnictwo medyczne, Zdrowotne usługi od-
nowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopo-
czucia ciała i ducha.

(210) 544917 (220) 2022 07 08
(731) IZOLBET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) (znak słowny)
(540) HARDY
(510), (511) 1 Spoiwo (kleje), inne niż do zastosowań domo-
wych lub papierniczych, Kleje i preparaty klejące przezna-
czone dla przemysłu, Kleje do użytku w przemyśle budowla-
nym, Kleje do systemów ociepleń, Kleje do styropianu, Kleje 
do glazury, terakoty i gresu, Chemiczne środki czyszczące 
do stosowania w procesach przemysłowych, Kleje do wy-
kańczania i gruntowania, Środki do odtłuszczania stosowa-
ne w procesach przemysłowych, Chemikalia czyszczące,  
2 Powłoki, Powłoki gruntowe, Mieszanki gruntujące, Podkła-
dy, Uszczelniające podkłady gruntowe, Farby, Farby grunto-
we, 17 Materiały izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Wypełnia-
cze izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Płyty izolacyjne, Izolacje 
do budynków z włókna szklanego, Pianka poliuretanowa 
do celów izolacyjnych, 19 Powłoki [materiały budowlane], 
Cement, Wapno, Tynk, Okładzina tynkowa, Tynki suche, mo-
kre i półpłynne, Tynki: szlachetne, akrylowe, krzemianowe, 
silikonowe, mozaikowe, strukturalne, magnetyczne, reno-
wacyjne, Wylewka, Zaprawy budowlane, Zaprawa murarska, 
Masy szpachlowe, Podłogi niemetalowe, Mieszanki cemen-
towe, Asfalt do użytku w pracach dekarskich, Mastyki/masy 
uszczelniające dachowe na bazie asfaltu, Siatka zbrojeniowa 
wykonana z włókien tekstylnych do celów budowlanych, 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów z zakresu chemii 
budowlanej i materiałów budowlanych, klejów do celów 
przemysłowych i dla budownictwa, gruntów i podkładów 
tynkarskich, zapraw budowlanych, cementu i wapna hydra-
tyzowanego, tynków strukturalnych i mozaikowych, farb 
i gruntów, hydroizolacji na bazie rozpuszczalników organicz-
nych, hydroizolacji na bazie wody, płyt styropianowych, sys-
temów ociepleń budynków, płyt izolacji termicznych, siatek 
do systemów ociepleń, pianek poliuretanowych, pistoletów 
do podawania pianki poliuretanowej.

(210) 544929 (220) 2022 07 11
(731) EAGLE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LADIES BOXING & KICKBOXING Joanna Orlińska  
EST. BRIGADE 2015

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.18, 26.01.21
(510), (511) 25 Odzież, 41 Usługi sportowe, Usługi eduka-
cyjne dotyczące sportu, Usługi klubów sportowych, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 544936 (220) 2022 07 08
(731) TELEVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.10, 07.05.11
(510), (511) 9 Filmy rysunkowe animowane, oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, 35 Reklamy telewi-
zyjne, produkcja filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, 42 Tworzenie 
gier wideo i komputerowych.

(210) 544938 (220) 2022 07 08
(731) TELEVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.11, 26.04.16
(510), (511) 9 Filmy rysunkowe animowane, oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, 35 Reklamy telewi-
zyjne, produkcja filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, 42 Tworzenie 
gier wideo i komputerowych.

(210) 544943 (220) 2022 07 08
(731) TELEVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 9 Filmy rysunkowe animowane, oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, 35 Reklamy telewi-
zyjne, produkcja filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, 42 Tworzenie 
gier wideo i komputerowych.

(210) 544999 (220) 2022 07 12
(731) SOLIDENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 02.09.10, 24.09.02, 24.09.09
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi denty-
styczne, Chirurgia kosmetyczna, Stomatologia kosmetyczna, 
Stomatologia z sedacją.

(210) 545003 (220) 2022 07 11
(731) TOP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP FARMS GROUP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.02
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
cze i leśne, Rośliny zbożowe (ziarno) i produkty rolne, ogrod-
nicze, leśne, nie ujęte w innych klasach, Zwierzęta żywe, 
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, rośliny i kwiaty, Karma 
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i pasze dla zwierząt, Słód dla piwowarstwa i gorzelni, 35 Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Prowadzenie interesów osób 
trzecich w zakresie reklamowania i kojarzenia kontrahen-
tów handlowych, marketingu i promocji sprzedaży, pośred-
nictwa handlowego, handlu zagranicznego, Prowadzenie 
przedstawicielstw handlowych podmiotów zagranicznych 
w kraju, prowadzenie usług eksportowo-importowych oraz 
sklepów i /lub hurtowni dla towarów jak: produkty rolnicze, 
ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta, nasiona, rośliny i kwiaty, 
karma i pasze dla zwierząt, słód, produkty żywnościowe, na-
poje, produkty i półprodukty chemiczne, nawozy, maszyny, 
pojazdy, paliwa, materiały budowlane metalowe i niemeta-
lowe, konstrukcje i wyroby z drzewa i metalu.

(210) 545037 (220) 2022 07 12
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WIBET JUNIOR
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutycz-
ne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe,  
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Do-
datki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów 
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmac-
niające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, 
Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 545047 (220) 2022 07 13
(731) GRUPA PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław

(540) (znak słowny)
(540) U Piekarzy
(510), (511) 43 Kawiarnie, Cukiernie, Lodziarnie, Jadłodajnie, 
Restauracje, Świadczenie usług gastronomicznych, w tym 
catering oraz bary i budki szybkiej obsługi, Usługi restauracji, 
bufetów w ramach klasy, Usługi sprzedaży potraw na wynos 
(take-away), Zapewnianie posiłków i obsługi na konferen-
cjach i imprezach towarzyskich, Oferowanie, pośrednictwo 
i zapewnianie usług wyżywienia.

(210) 545051 (220) 2022 07 12
(731) KTW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KTW INVESTMENT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Zarządzenia nie-
ruchomościami, Zarządzania inwestycjami w nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Inwestycje 
majątkowe (nieruchomości)Inwestowanie w nieruchomości, 
Obrót nieruchomościami, Nabywanie nieruchomości, Sprze-
daż nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, 
Inwestowanie kapitału w nieruchomości, 37 Budowanie 
nieruchomości, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 
42 Opracowywanie projektów budowlanych, Planowanie 
budowy nieruchomości.

(210) 545055 (220) 2022 07 12
(731) FIRE-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 Sorbenty mineralne, Środki chemiczne w po-
staci sorbentów, 17 Rękawy sorbentowe.

(210) 545204 (220) 2022 07 18
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) HELIOS MEDIA
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Reklama i usługi rekla-
mowe.

(210) 545209 (220) 2022 07 18
(731) ABTON HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A Abton Hotel
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(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 41 Wypożyczanie sprzętu sportowego lub 
sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi edukacyjne, Usługi 
edukacji sportowej, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, Organizowanie obozów letnich (rozrywka i edukacja), 
Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie zawo-
dów (edukacja lub rozrywka), Organizowanie zajęć sporto-
wych i zawodów sportowych, Szkolenie sportowe, Zajęcia 
sportowe, Sport i fitness, Świadczenie usług związanych 
z rekreacją wodną, Kongresy (organizowanie i prowadze-
nie -), Konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], 
Kasyna, Kabarety i dyskoteki, Imprezy kulturalne, Imprezy 
taneczne, Imprezy z degustacją win w celach edukacyj-
nych, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Obsługa 
centrów gry w kręgle, Organizacja i prowadzenie balów, Or-
ganizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja 
i prezentacja widowisk, Organizacja gier, Organizacja i prze-
prowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Organizacja przyjęć, Organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, Organizacja imprez kulturalnych i ar-
tystycznych, Organizacja szkoleń, Organizacja seminariów, 
Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja 
sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja rozrywek 
muzycznych, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, 
Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, 43 Dostarczanie obiek-
tów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Hotelowe usługi kateringowe, Imprezy fir-
mowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bu-
fety], Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, 
Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktaj-
lowe, Koktajlbary, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Organizacja przyjęć weselnych [miej-
sca], Organizowanie bankietów, Organizacja przyjęć wesel-
nych [żywność i napoje], Organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie posiłków 
w hotelach, Organizowanie zakwaterowania wakacyjne-
go, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, 
Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Orga-
nizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie 
zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwatero-
wania w hotelach, Ośrodki wypoczynkowe, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Puby, Restauracje 
dla turystów, Restauracje z grillem, Rezerwacja hotelowa 
na rzecz osób trzecich, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja po-
kojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja stolików 
w restauracjach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja 
zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania 
w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, Rezerwacje hotelowe, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwate-

rowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakre-
sie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, Świadcze-
nie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje 
w obiektach na zjazdy, Świadczenie usług w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania w hotelach, Tymczasowe zakwate-
rowanie, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczaso-
wych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzy-
skie na specjalne okazje, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na targi i wystawy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, Udostępnianie miejsc noclego-
wych w hotelach, Udostępnianie sal konferencyjnych, 
Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie 
pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostęp-
nianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 
Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia 
zarządu, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji 
zakwaterowania, Udostępnianie zakwaterowania tymcza-
sowego, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, 
Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi restauracyj-
ne świadczone przez hotele, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, Wynajmowanie sal konfe-
rencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowa-
nie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Zapewnianie zakwaterowa-
nia w hotelach i motelach, Zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości, Usługi gastronomiczne świadczone 
przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, 
stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, 
Przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówie-
nie oraz ich dostawa, Usługi restauracji fast-food, Usługi 
barów typu fast-food na wynos, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (cate-
ring), Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
44 Usługi spa, Usługi zabiegów kosmetycznych na ciało, 
twarz i włosy, Usługi masażu, Usługi masażu sportowego, 
Usługi manicure i pedicure, Usługi fryzjerskie.

(210) 545226 (220) 2022 07 18
(731) Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd.,  

Yokohama, JP; KYOSAN EUROPE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(553) (znak ruchomy)
(540) KYOSAN
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(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 14.01.01, 14.03.01
(571) opis znaku: Znak przedstawia sekwencję zmieniają-
cych się kolejno po sobie kolejno przedstawień graficznych, 
Na przedstawionej grafice znajdują się dwie skierowane 
przeciwlegle strzałki w kolorze granatowym umieszczone 
na czarnym elemencie graficznym o prostopadłościennym 
kształcie, W lewym dolnym roku elementu graficznego 
w kolorze czarnym umieszczony jest napis „KYOSAN”, Pierw-
sza zmiana polega na zmianie koloru górnej strzałki z koloru 
granatowego na kolor czerwony, Następnie górna strzałka 
zmienia kolor z czerwonego na granatowy, W dalszej czę-
ści dolna strzałka zmienia kolor z granatowego na czerwo-
ny, Następnie dolna strzałka zmienia kolor z czerwonego 
na granatowy, W dalszej części górna strzałka zmienia kolor 
z granatowego na czerwony, Następnie dolna strzałka zmie-
nia kolor z granatowego na czerwony, W dalszej części górna 
strzałka zmienia kolor z czerwonego na granatowy, Następ-
nie dolna strzałka zmienia kolor z czerwonego na granatowy, 
W dalszej części dolna strzałka zmienia kolor z granatowego 
na czerwony, Następnie górna strzałka zmienia kolor z grana-
towego na czerwony, W dalszej części dolna strzałka zmienia 
kolor z czerwonego na granatowy, Następnie górna strzałka 
zmienia kolor z czerwonego na granatowy,Kolejna odsłona 
sekwencji przedstawia obie strzałki w kolorze czerwonym, 
Następnie obie strzałki zmieniają kolor z czerwonego na gra-
natowy, Następnie obie strzałki zmieniają kolor z granato-
wego na czerwony, po czym dolna strzałka zmienia kolor 
na granatowy, Następnie górna strzałka zmienia kolor na gra-
natowy,W dalszej części sekwencji obie strzałki zmieniają ko-
lor na czerwony, W dalszej części górna strzałka zmienia kolor 
z czerwonego na granatowy, W ostatniej części sekwencji 
dolna strzałka zmienia kolor z czerwonego na granatowy
(510), (511) 9 Sygnalizatory kierunkowe [świecące lub me-
chaniczne], Aparatura sygnalizacyjna, Urządzenia do kon-
troli bezpieczeństwa, Urządzenia i instrumenty sygnali-
zacyjne, Oprogramowanie do zarządzania ruchem, Urzą-
dzenia do sterowania ruchem drogowym [znaki świetlne],  
37 Instalacja systemów zarządzania ruchem, Usługi insta-
lacyjne następujących produktów: elektryczne urządzenia 
sygnalizacyjne, Naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: elektryczne urządzenia sygna-
lizacyjne, Usługi instalacyjne następujących produktów: apa-
ratura sygnalizacyjna, Naprawy i prace konserwacyjne zwią-
zane z następującymi produktami: aparatura sygnalizacyjna.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 545262 (220) 2022 07 18
(731) AUGUSTYNIAK MARZENA ZIELONY SZPITALIK, Radom 
(540) (znak słowny)
(540) Graphomania
(510), (511) 35 Analizy w zakresie marketingu, Biznesowe 
usługi doradcze i konsultacyjne, Dokonywanie uzgodnień 
w zakresie reklamy, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 
Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostar-
czanie informacji marketingowej, Dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystanso-
wej [zarówno poza granice jak i w kraju], Dystrybucja ulotek 
promocyjnych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych, Kampanie marketingowe, Marketing 
imprez i wydarzeń, Marketing bezpośredni, Marketing interne-
towy, Marketing opierający się na współpracy z influencerem 
[Influencer marketing], Opracowanie koncepcji marketingo-
wych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Opracowywanie i wdrażanie strategii mar-
ketingowych na rzecz innych, Organizowanie i prowadzenie 

spotkań biznesowych, Organizowanie promocji imprez ma-
jących na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczyn-
ne, Organizowanie targów i wystaw, Planowanie strategii 
marketingowych, Pokazy sprzętu fotograficznego [do celów 
reklamowych], Projektowanie ulotek reklamowych, Projekto-
wanie logo reklamowych, Promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Reklama 
i marketing, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re-
klamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], 
Rozwój planu marketingowego, Usługi agencji marketingo-
wych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marke-
tingu, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponso-
rów, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące marketingu dla, kampanii pozyskiwania funduszy, 
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi planowania 
w celu badań marketingowych, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami sportowymi, Usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie rekla-
my graficznej, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe 
związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, 
Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Zarządzanie 
biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Zarządza-
nie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata 
sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych 
[dla osób trzecich], Zarządzanie na rzecz zawodowych spor-
towców, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości spor-
towych, 41 Produkcja graficznych fragmentów filmowych, 
Edukacja sportowa, Obozy sportowe, Organizacja aktywności 
sportowych na obozach letnich, Organizacja i przeprowadza-
nie wydarzeń sportowych, Organizacja turniejów sportowych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Organi-
zowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowa-
nie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Prowadzenie 
zawodów sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, 
Przygotowywanie imprez sportowych, Publikowanie foto-
grafii, Publikowanie ulotek, Rezerwowanie miejsc na pokazy 
i imprezy sportowe, Szkolenia sportowe, Udostępnianie wy-
darzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Udo-
stępnianie zdjęć online nie do pobrania, Usługi edukacyjne 
dotyczące sportu, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi 
w zakresie informacji sportowej, Usługi w zakresie nabywania 
biletów na imprezy sportowe, Usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi fotogra-
fów, Usługi sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych, 
Zawody sportowe (Organizowanie -), 42 Doradztwo związane 
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradz-
two związane z tworzeniem i projektowaniem stron interne-
towych do handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji 
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośred-
nictwem strony internetowej, Hosting spersonalizowanych 
stron internetowych, Leasing oprogramowania aplikacji poje-
dynczego logowania, Projektowanie graficzne logo reklamo-
wych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia 
stron WWW, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Projektowanie i tworzenie stron głównych 
i stron internetowych, Projektowanie logo w celu tworzenia 
tożsamości firm, Projektowanie stron głównych, Tworzenie za-
pisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online 
i Internetu, Tworzenie stron elektronicznych, Tworzenie stron 
internetowych, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie 
stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania logo.
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(210) 545264 (220) 2022 07 18
(731) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 9  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baltic Park Loft

(531) 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, Zarządzanie powiernicze nie-
ruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
43 Domy turystyczne, Hostele (schroniska), Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Infor-
macja na temat hoteli, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Ocena zakwaterowa-
nia wakacyjnego, Oferowanie zakwaterowania tymczaso-
wego jako część pakietów pobytowych, Usługi w zakresie 
kwater wczasowych, Usługi rezerwacji pokojów, Rezerwa-
cja pokojów hotelowych dla podróżnych, Usługi w zakresie 
wynajmu pokojów, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz 
rezerwacji hoteli, Ośrodki wypoczynkowe, Ośrodki opieki 
dziennej, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Żłobki, ośrod-
ki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, Usługi 
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, 
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, Organizowanie posiłków w hotelach, Organizowanie 
zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwatero-
wania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Organizowanie zakwaterowania tym-
czasowego, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, 
Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Ośrodki opieki 
dziennej, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Pensjonaty 
dla zwierząt, Pensjonaty, domy gościnne, Rezerwacja hote-
lowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja miejsc w pensjona-
tach, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja pokojów hotelowych dla 
podróżnych, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w ho-
telach, Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Świadcze-
nie usług przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji 
pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Tymczasowe zakwa-
terowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie in-
formacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, Udo-
stępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hote-
lowych, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania 
przez Internet, Udostępnianie informacji o tymczasowym 
zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udostępnia-
nie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie zakwa-
terowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego dla gości, Udzielanie informacji dotyczących 
rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji online do-
tyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, Udzie-
lanie informacji w zakresie hoteli, Wynajmowanie kwater, 
Wynajmowanie pokoi, Wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania.

(210) 545265 (220) 2022 07 18
(731) KUŹNIAROWSKA AGATA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Z zapudełkowani

(531) 26.07.25, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.03, 
27.05.17, 27.05.21, 29.01.13

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Doradztwo specjali-
styczne w zakresie edukacji, Wykłady na temat umiejętności 
marketingowych, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu 
w handlu detalicznym, Kursy szkoleniowe w zakresie pla-
nowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, 
marketingiem i biznesem, Kursy edukacyjne dotyczące pro-
jektowania, Usługi szkoleniowe dotyczące projektowania, 
42 Analizy wykonalności projektu, Artyści graficy (Usługi -), 
Badania dotyczące projektowania, Doradztwo projektowe, 
Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradz-
two w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Doradztwo 
w zakresie projektowania opakowań, Doradztwo w zakresie 
projektów technologicznych, Doradztwo eksperckie doty-
czące technologii, Doradztwo techniczne, Doradztwo tech-
niczne dotyczące testowania, Doradztwo technologiczne, 
Grafika artystyczna, Planowanie projektu, Prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie produktów, Projektowanie analiz 
wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie druków, 
Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie 
graficzne, Projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb 
tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie produk-
tów przemysłowych, Projektowanie i testowanie w zakresie 
opracowywania nowych produktów, Projektowanie metod 
produkcji, Projektowanie ozdobnego opracowania graficz-
nego, Projektowanie produktów, Projektowanie produktu 
[wzornictwo], Projektowanie techniczne i doradztwo, Usługi 
związane z projektowaniem graficznym [sztuka], Wzornic-
two przemysłowe i projektowanie graficzne.

(210) 545284 (220) 2022 07 19
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) HEPTA
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Polep-
szacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory wzrostu 
[inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], Bakterie 
[inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], Środki 
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki do ochro-
ny nasion, Aktywatory biologiczne, Aktywatory kompostu,  
Aktywatory [środki chemiczne], Naturalne i syntetyczne czyn-
niki wspomagające wzrost roślin, Chemiczne środki wspomaga-
jące do użytku w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w ogrodnictwie, Płyny wspomagające do użytku 
wraz z dodatkami do fungicydów, Środki nawilżające do użytku 
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środ-
ki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, 
Środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemiczny-
mi, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki ochrony roślin 
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przeciw patogenom, Produkty chemiczne do hamowania roz-
woju chwastów, Środki chemiczne do stosowania w przemyśle 
agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwasto-
bójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasoży-
tom], Biostymulatory (środki oddziałujące na procesy życiowe 
roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), 5 Pestycydy, Pre-
paraty chemiczne do zwalczania szkodników, Środki grzybo-
bójcze do użytku w rolnictwie, Preparaty do niszczenia robac-
twa, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Fungicydy, Herbicydy 
do użytku w rolnictwie.

(210) 545298 (220) 2022 07 19
(731) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS 

DES CENTRES LECLERC, Ivry Sur Seine, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasze Specjały PREMIUM WIODĄCA MARKA

(531) 01.01.02, 24.01.10, 25.01.15, 26.11.12, 26.13.25, 27.01.06, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, ser, ma-
sło, jogurt i inne przetwory mleczne, Śmietana [produkty 
mleczne], Oleje i tłuszcze spożywcze, Wędliny, Kiełbasa, Mię-
so kiełbasiane, Szynka, Wieprzowina, Flaki, Podroby, Terriny 
z ryb, drobiu i dziczyzny, Pasztety z ryb, drobiu i dziczyzny, 
Konserwowane mięso, ryby, drób i dziczyzna, Gotowane 
dania z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, Dania przygotowane 
z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, Przekąski z mięsa, ryb, dro-
biu i dziczyzny, 30 Kawa, herbata, kakao i ich substytuty, Ryż, 
makaron, kluski (makaron typu noodle), Tapioka i sago, Mąka 
i produkty zbożowe, Chleb, wyroby piekarnicze i wyroby  
cukiernicze, Czekolada, Lody, sorbety i inne lody jadalne, 
Cukier, miód, substytuty miodu, melasa, Drożdże, proszek 
do pieczenia, Sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła kon-
serwowane, Ocet, sosy i inne przyprawy, Lód [zamarznięta 
woda], Sosy sałatkowe.

(210) 545322 (220) 2022 07 19
(731) IMBIEROWICZ JAROSŁAW, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REJON KOŚCIELNA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, 33 Wyroby 
alkoholowe, 43 Restauracje, kawiarnie, Hotele, Bary szyb-
kiej obsługi, Domy turystyczne, Objazdowa obsługa ga-
stronomiczna.

(210) 545346 (220) 2022 07 20
(731) PAVLOV DMYTRO, Mikołajów, UA
(540) (znak słowny)
(540) SWT
(510), (511) 9 Pamięci komputerowe, Kamery wideo, Karty 
pamięciowe, Przenośne głośniki, Klawiatury komputerowe, 
Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Mikrofony, Słu-
chawki [zakładane na głowę], Magnetowidy, Pamięci ze-
wnętrzne USB.

(210) 545349 (220) 2022 07 20
(731) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rzetelny Kontrahent

(531) 27.05.01, 02.09.16
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, fakturowane, księgowość, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 42 Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, prze-
chowywanie danych elektronicznych, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie opro-
gramowania w ramach publikacji oprogramowania.

(210) 545351 (220) 2022 07 20
(731) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rzetelny Kontrahent

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.16
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, fakturowane, księgowość, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 42 Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, prze-
chowywanie danych elektronicznych, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie opro-
gramowania w ramach publikacji oprogramowania.

(210) 545362 (220) 2022 07 21
(731) GARLAK PAWEŁ MULTI - GUN PL, Suchy Dwór
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GREY WOLF

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.09, 03.01.08
(510), (511) 13 Broń i amunicja, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z bronią, 41 Szkolenia.

(210) 545367 (220) 2022 07 21
(731) GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) Armstrong
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocento-
we [napoje], Alkoholowe (Ekstrakty -), Alkoholowe ekstrakty 
owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Cura-
çao [likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje  
alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Esencje alkoholowe, Gorzkie 
nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wi-
śni], Koktajle, Likiery, Miętowy (Likier -), Miód pitny, Napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie 
trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawie-
nie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholo-
we zawierające owoce, Napoje na bazie wina, Piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, 
Wódka, Anyż [likier].

(210) 545371 (220) 2022 07 21
(731) SKYLIGHT BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RENTYEARS
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, 36 Administrowanie nieruchomościami, Administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nierucho-
mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo  
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakre-
sie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości zwią-
zane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 
Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, 
Usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, 
Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości 
[usługi finansowe], Usługi w zakresie ubezpieczania nieru-
chomości, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi 

wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości 
związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi zarzą-
dzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesha-
ringu, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lo-
kalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemy-
słowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów bu-
dynków, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi 
związane ze współwłasnością nieruchomości, Wybór i na-
bywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, 
Wycena nieruchomości [finansowa], Wycena w kwestiach 
majątku nieruchomego, Wyceny finansowe nieruchomości, 
Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Wyceny 
finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności 
nieograniczonej, Wynajem nieruchomości, Wynajem nie-
ruchomości i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych [nieruchomości], Zapewnianie środków finansowych 
na rozwój nieruchomości, Zapewnienie finansowania roz-
budowy nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nie-
ruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Pobieranie 
czynszów, Pobieranie czynszu, Usługi płatności za czynsz, 
41 Szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem 
majątkiem nieruchomym, Usługi edukacyjne zapewniające 
warsztaty z podatków od nieruchomości, Usługi edukacyj-
ne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomo-
ści, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń 
zawodowych, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla 
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, 
Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy szkole-
niowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe 
z zakwaterowaniem, Kursy szkoleniowe związane z obsługą 
klienta, Nauczanie i szkolenia, Organizacja i przeprowadza-
nie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie 
seminariów szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie 
kursów w zakresie szkoleń technicznych, Organizowanie 
programów szkoleniowych, Organizowanie seminariów 
szkoleniowych, Organizowanie szkoleń biznesowych, Orga-
nizowanie szkoleń handlowych, Organizowanie warszta-
tów zawodowych i kursów szkoleniowych, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkole-
nia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szko-
lenie], Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia 
biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia personelu, 
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi edukacyjne i szko-
leniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z za-
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rządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne 
w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne zwią-
zane ze szkoleniem sprzedażowym, Usługi szkoleniowe dla 
biznesu, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą, Usługi szkoleniowe w zakresie doradz-
twa do spraw zarządzania, Usługi szkoleniowe w zakresie 
sprzedaży, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia 
kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie szkoleń handlo-
wych, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Warsztaty 
w celach szkoleniowych, Wyznaczanie standardów szkoleń, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego.

(210) 545378 (220) 2022 07 21
(731) MISZTALSKI MARIUSZ ROBOPARTNER, Łaziska Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Robopartner Welding systems

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.01
(510), (511) 7 Roboty do użytku przemysłowego, Robo-
ty przemysłowe, Roboty spawające, Roboty spawalnicze, 
Samoczynne maszyny spawające, Acetylenowo-tlenowe 
urządzenia spawające, Acetylenowo-tlenowe maszyny spa-
wające, Automatyczne spawarki elektryczne, 42 Usługi inży-
nieryjne w zakresie programowania komputerowego, Usługi 
inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, Usługi inży-
nieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inżynie-
ryjne w dziedzinie robotyki.

(210) 545380 (220) 2022 07 21
(731) ELBITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) CORTEX
(510), (511) 11 Lampy bezpieczeństwa, Lampy elektrycz-
ne, Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy ultra-
fioletowe, nie do celów medycznych, Latarki, Latarki kie-
szonkowe, elektryczne, Latarnie oświetleniowe, Reflektory 
do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory punktowe, 
Rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, 
Rury oświetleniowe, Żarniki do lamp elektrycznych, Ża-
rówki oświetleniowe.

(210) 545382 (220) 2022 07 21
(731) ELBITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) RHIZOMA
(510), (511) 11 Lampy bezpieczeństwa, Lampy elektryczne, 
Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy ultrafioletowe, 
nie do celów medycznych, Latarki, Latarki kieszonkowe, elek-
tryczne, Latarnie oświetleniowe, Reflektory do lamp, Reflek-
tory do pojazdów, Reflektory punktowe, Rurowe lampy wy-
ładowcze [elektryczne] do oświetlenia, Rury oświetleniowe, 
Żarniki do lamp elektrycznych, Żarówki oświetleniowe.

(210) 545387 (220) 2022 07 21
(731) HASTON CITY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ARDEN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizowania i obsługi 
przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń 
i zjazdów, nauczania i rozrywki, prowadzenie szkoleń, narad, 
odczytów i spotkań towarzyskich, prowadzenie dyskotek, 
43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Usługi 
hotelarskie, Usługi w zakresie schronisk turystycznych, Usługi 
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołó-
wek, bistro, Usługi cateringowe, Usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, Usługi wynajmowania sal na posiedze-
nia, Usługi campingowe, gastronomiczne, obsługa przyjęć 
okazjonalnych w zakresie wyżywienia, rezerwacje hotelowe, 
obsługa turystów i podróżnych w zakresie wyżywienia i za-
kwaterowania, opieka nad dziećmi, usługi świadczone przez 
hotele, restauracje, restauracje samoobsługowe, gospody, 
bary szybkiej obsługi, motele, zajazdy, herbaciarnie, winiar-
nie, domy wypoczynkowe, usługi zakwaterowania tymcza-
sowego świadczone przez obozy wakacyjne.

(210) 545389 (220) 2022 07 21
(731) HASTON CITY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.14, 26.11.03, 26.11.05
(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizowania i obsługi 
przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń 
i zjazdów, nauczania i rozrywki, prowadzenie szkoleń, narad, 
odczytów i spotkań towarzyskich, prowadzenie dyskotek, 
43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Usługi 
hotelarskie, Usługi w zakresie schronisk turystycznych, Usługi 
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołó-
wek, bistro, Usługi cateringowe, Usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, Usługi wynajmowania sal na posiedze-
nia, Usługi campingowe, gastronomiczne, obsługa przyjęć 
okazjonalnych w zakresie wyżywienia, rezerwacje hotelowe, 
obsługa turystów i podróżnych w zakresie wyżywienia i za-
kwaterowania, opieka nad dziećmi, usługi świadczone przez 
hotele, restauracje, restauracje samoobsługowe, gospody, 
bary szybkiej obsługi, motele, zajazdy, herbaciarnie, winiar-
nie, domy wypoczynkowe, usługi zakwaterowania tymcza-
sowego świadczone przez obozy wakacyjne.

(210) 545390 (220) 2022 07 21
(731) GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMONTY & MODERNIZACJE
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 07.01.08
(510), (511) 16 Broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, 
książki, prospekty, 35 Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, 
Przegląd prasy (usługi -), Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Sponsorowane teksty (publikowanie -), Sprzedaż (promocja 
-) dla osób trzecich, Tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, 41 Teksty (pisanie -), inne niż reklamowe, Teksty 
(publikowanie -) inne niż teksty reklamowe, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci 
komputerowych, 42 Usługi poligraficzne, drukowanie, usługi 
dziennikarskie i redakcyjne, reportaże fotograficzne, projekty 
techniczne.

(210) 545396 (220) 2022 07 22
(731) COMPUTER BILD Digital GmbH, Hamburg, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Komputer Świat

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.23, 26.11.01
(510), (511) 9 Kodowane karty członkowskie, Nagrane i nie-
nagrane nośniki dźwięku, obrazu i danych (z wyjątkiem nie-
naświetlonych filmów), Magnetyczne nośniki danych, Pro-
gramy i oprogramowanie komputerowe (nagrane i/lub 
do pobrania), Aplikacje, mianowicie aplikacje na smartfony, 
tablety PC, e-czytniki i inne mobilne lub stacjonarne urzą-
dzenia informatyczne, Oprogramowanie do pobrania 
do strumieniowego przesyłania treści audio i wideo na tele-
fony komórkowe, tablety, komputery osobiste i telewizory, 
Oprogramowanie do pobrania umożliwiające ładowanie, 
zamieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie, oznaczanie, blo-
gowanie, udostępnianie i dostarczanie w inny sposób me-
diów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem Inter-
netu i innych sieci komunikacyjnych, Urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub odtwarzania dźwięków, obrazów lub 
danych, Urządzenia liczące, Urządzenia do przetwarzania 
danych, Komputery, Okulary 3D, Urządzenia do oglądania te-
lewizji interaktywnej, Dekodery, Karty z obwodami scalony-
mi [karty inteligentne], Gry komputerowe zapisane na nośni-
kach danych, Programy komputerowe, zwłaszcza do gier, 
Filmy naświetlone, Publikacje elektroniczne do pobrania, 
Dźwięk, obrazy i dane do pobrania (w tym jako pliki danych), 
Części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towa-
rów, ujęte w tej klasie, 16 Tektura papierowa, Dzieła sztuki 
i figurki z papieru i tektury oraz modele architektoniczne,  
Materiały filtracyjne z papieru, Torby i artykuły do pakowania, 
zawijania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Materiały piśmienne, Materiały edukacyjne i dy-
daktyczne, Książeczki za bonami wartościowymi, niekodo-
wane żetony i karty przedpłacone z kartonu i/lub papieru, 
w tym powlekane tworzywem sztucznym, Artykuły biuro-
we, z wyjątkiem mebli, Artykuły papiernicze, mianowicie rol-
ki kasowe, etykiety samoprzylepne, bloki do pisania, naklejki, 
papier do pakowania prezentów, ozdoby do ołówków, ozna-
czenia do kart indeksowych, Jednorazowe artykuły papiero-
we (jednorazowe artykuły papierowe), mianowicie chustecz-
ki papierowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe 
do twarzy, Serwetki papierowe, Serwetki papierowe o wzo-
rze koronkowym, Obrusy papierowe, Stołowe maty papiero-
we, Papierowe parasolki koktajlowe, Papierowe dekoracje 

stołów, Śliniaki papierowe, Papierowe ręczniki do suszenia, 
Ręczniki kuchenne [papierowe], Papierowe torby na śmie-
ci, Druki, zwłaszcza czasopisma, gazety i książki, Programy 
imprez, Materiały introligatorskie, Fotografie [drukowane],  
Materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyłączeniem apa-
ratury), Książki z kuponami, Kupony bankowe, Kupony druko-
wane, Części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, ujęte w tej klasie, 35 Zarządzanie przedsiębior-
stwem, Administrowanie działalnością gospodarczą, Funkcje 
biurowe, Marketing, Marketing cyfrowy, Badania marketin-
gowe, Badania reklamowe, Analiza marketingowa, Badanie 
opinii, Reklama, Reklama cyfrowa, Planowanie sprzedaży, 
mianowicie projektowanie ankiet marketingowych, Wyna-
jem powierzchni reklamowej, Usługi aukcyjne, w tym  
w Internecie, Pośrednictwo w umowach dla osób trzecich 
dotyczących kupna i sprzedaży towarów oraz świadczenia 
usług, Organizowanie i zawieranie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, w tym w ramach handlu elektronicznego, 
Usługi przyjmowania zamówień, Administracyjne przetwa-
rzanie zamówień zakupu, Prezentacja towarów i usług, Do-
radztwo biznesowe i organizacyjne, Zbieranie, utrzymywa-
nie i systematyzowanie danych w komputerowych bazach 
danych, Pośrednictwo w umowach reklamowych na rzecz 
osób trzecich, Usługi agencji zatrudnienia, Opracowywanie 
koncepcji reklamowych, Zarządzanie reklamami, Dystrybu-
cja produktów w celach reklamowych, Informacje gospodar-
cze, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Subskrypcja usług przesyłania, 
przesyłania strumieniowego i pobierania treści muzycznych, 
wideo i audiowizualnych, Organizowanie subskrypcji muzy-
ki, wideo i treści audiowizualnych, transmisji strumieniowej 
i pobierania dla osób trzecich, Pośrednictwo w umowach 
abonamentowych dla osób trzecich dotyczących nadawa-
nia i rozpowszechniania programów telewizyjnych, zwłasz-
cza w formie telewizji płatnej i wideo na żądanie, Organizo-
wanie kontaktów handlowych i biznesowych, Kalkulacja cen 
towarów, Ustalanie cen usług, Przeprowadzanie konkursów 
i gier z nagrodami w celach reklamowych, Produkcja konkur-
sowych programów reklamowych, Produkcja telewizyjnych 
programów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, Pro-
dukcja internetowych programów reklamowych, Usługi pu-
blic relations, Udzielanie informacji i doradztwo dla konsu-
mentów w sprawach handlowych i biznesowych (doradz-
two konsumenckie), Wypożyczanie filmów reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Wyszukiwanie danych 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Prezentacja 
firm w Internecie i innych mediach, Sponsoring w formie re-
klamy, Organizowanie prenumeraty gazet i czasopism (dla 
osób trzecich), Publikowanie druków (także w formie elektro-
nicznej) do celów reklamowych, Organizowanie i prowadze-
nie imprez reklamowych, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i premiowych, Promocja sprzedaży 
na rzecz osób trzecich poprzez programy znaczków handlo-
wych, Administrowanie programem rabatowym umożliwiają-
cym uczestnikom uzyskanie rabatów na towary i usługi po-
przez wykorzystanie rabatowej karty członkowskiej, Admini-
strowanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniż-
ki lub zachęty, Administrowanie programami lojalnościowy-
mi z nagrodami obejmującymi znaczki handlowe, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez programy kart 
rabatowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez administrowanie sprzedażowymi i promocyjnymi 
programami motywacyjnymi obejmującymi znaczki handlo-
we, Wypożyczanie przedmiotów w związku ze świadcze-
niem wyżej wymienionych usług, ujęte w tej klasie, Doradz-
two i informacje dotyczące wyżej wymienionych usług, uję-
te w tej klasie, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, 
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Operacje finansowe, Sprawy dotyczące nieruchomości, Wy-
pożyczanie, wynajmowanie i leasing w związku z wyżej wy-
mienionymi usługami, ujęte w tej klasie, Porady, konsultacje 
i informacje dotyczące wyżej wymienionych, ujęte w tej kla-
sie, 38 Usługi telekomunikacyjne, Udostępnianie telekomuni-
kacji elektronicznej na konferencje, Udostępnianie teleko-
munikacji elektronicznej na kongresy, Udostępnianie teleko-
munikacji elektronicznej dla grup dyskusyjnych, Udostępnia-
nie telekomunikacji elektronicznej na uroczystości, Udostęp-
nianie telekomunikacji elektronicznej na sympozja, Udostęp-
nianie telekomunikacji elektronicznej na konkursy, Usługi te-
lekomunikacyjne, w szczególności transmisja, w odniesieniu 
do następujących dziedzin: media elektroniczne, wiadomo-
ści, treści multimedialne, wideo, filmy, obrazy, wizerunki, 
tekst, zdjęcia, treści generowane przez użytkowników, treści 
audio, informacje, online, za pośrednictwem innych sieci ko-
munikacyjnych, Nadawanie, webcasting, streaming i trans-
misja treści audio, wideo, telewizji abonamentowej i treści 
wideo na żądanie za pośrednictwem Internetu i elektronicz-
nych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do por-
tali w Internecie, Transmisja strumieniowa wideo i/lub audio 
(ciągła transmisja strumieni wideo i/lub audio w czasie rze-
czywistym w sieciach komputerowych), Nadawanie i re-
transmisja programów lub transmisji filmowych, telewizyj-
nych, radiowych, wideotekstowych, teletekstowych, dźwię-
kowych i internetowych, Usługi telefoniczne gorącej linii, 
Usługi agencji prasowych, Organizowanie dostępu do baz 
danych, Nadawanie programów telesprzedażowych, Udo-
stępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezaku-
pów, Wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, Przesyła-
nie poczty elektronicznej, Zapewnianie użytkownikom do-
stępu do programów komputerowych w sieciach danych, 
Zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Zapewnianie dostępu do informacji w In-
ternecie, Udostępnianie forów społecznościowych i czatów 
dla użytkowników do publikowania, wyszukiwania, przeglą-
dania, udostępniania, opiniowania, oceniania i komentowa-
nia treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i in-
nych sieci komunikacyjnych, Usługi komunikacji cyfrowej, 
Cyfrowy transfer danych, Umożliwianie dostępu do platform 
w Internecie, zwłaszcza zapewnianie dostępu do platform 
w Internecie w celu komunikacji dla użytkowników i wymia-
ny informacji, Wypożyczanie przedmiotów w związku 
ze świadczeniem wyżej wymienionych usług, ujęte w tej kla-
sie, Doradztwo i informacje dotyczące wyżej wymienionych 
usług, ujęte w tej klasie, 41 Instruktaż edukacyjny, Szkolenia, 
Usługi rozrywkowe, Przygotowywanie, aranżowanie, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, aran-
żowanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygo-
towanie, aranżowanie, organizowanie i prowadzenie grup 
dyskusyjnych, przygotowywanie, aranżowanie, organizowa-
nie i prowadzenie uroczystości [rozrywka], Przygotowywa-
nie, aranżowanie, organizowanie i prowadzenie komputero-
wego przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, Przygotowywanie, aranżowanie, organizowanie i prowa-
dzenie konkursów, Świadczenie usług rozrywkowych w klu-
bach, Zapewnianie klubowych obiektów rekreacyjnych,  
Aktywności sportowe, Działalność kulturalna, Opracowywa-
nie, projektowanie i produkcja w zakresie: programy i filmy 
kinematograficzne, programy telewizyjne, audycje telewizyj-
ne, programy audio, programy internetowe, audycje i pro-
gramy telewizyjne, programy informacyjne, konferencje, 
kongresy, grupy dyskusyjne, uroczystości, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kon-
kursy, wszystkie wyżej wymienione dla celów kulturalnych, 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Publikowanie, udostępnia-
nie i publikacja, w zakresie następujących dziedzin: publika-

cje drukowane, również w formie elektronicznej, w szczegól-
ności gazety, czasopisma i książki, wideo, filmy kinowe, inne 
niż do celów reklamowych, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych online, nie do pobrania, Publikowanie multimedial-
ne, w szczególności nagrania wideo, Produkcja, prowadzenie 
widowisk, Produkcja i prowadzenie imprez quizowych, Pro-
dukcja gier, organizowanie imprez związanych z grami, Pro-
dukcja i prowadzenie wywiadów, Produkcja i prowadzenie 
imprez teatralnych, Produkcja i prowadzenie imprez sporto-
wych, Prowadzenie i produkcja imprez muzycznych, Organi-
zowanie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Usłu-
gi w zakresie produkcji filmowej i studia dźwiękowego, Usłu-
gi edukacyjne i rozrywkowe, a mianowicie udostępnianie 
strony internetowej zawierającej klipy audio, klipy wideo, 
występy muzyczne, wideoklipy muzyczne, klipy filmowe, fo-
tografie, inne materiały multimedialne i powiązane informa-
cje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komunikacyj-
nych na szeroką gamę tematów i tematów, Udostępnianie 
wideo, audio, filmów i programów telewizyjnych nie do po-
brania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, Fotogra-
fia, Usługi pisania scenariuszy, Usługi wydawnicze, z wyjąt-
kiem drukowania, Wypożyczanie filmów kinowych, Redago-
wanie tekstów, Usługi reporterskie, Fotoreportaże, Wideore-
portaże, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty re-
klamowe, Udostępnianie informacji rozrywkowych, Produk-
cja programów internetowych, telewizyjnych i radiowych, 
Świadczenie usług rozrywki radiowej i telewizyjnej, Rezerwa-
cja i zamawianie miejsc na imprezy edukacyjne i rozrywko-
we, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacja na imprezy szkole-
niowe i rozrywkowe, Rezerwacja i zamawianie miejsc i bile-
tów na imprezy sportowe, Rezerwacja i zamawianie miejsc 
i biletów na zajęcia, Rezerwacja i zamawianie miejsc i biletów 
na zawody, Przyznawanie nagród w celach kulturalnych, 
sportowych i rozrywkowych, Wypożyczanie przedmiotów 
w związku ze świadczeniem wyżej wymienionych usług, uję-
te w tej klasie, Doradztwo i informacje dotyczące wyżej wy-
mienionych usług, ujęte w tej klasie, 42 Zapewnianie tymcza-
sowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania 
w celu umożliwienia przesyłania, nagrywania, publikowania, 
prezentowania, edytowania, odtwarzania, przesyłania stru-
mieniowego, przeglądania, podglądu, wyświetlania, ozna-
czania, blogowania, udostępniania, edytowania, rozpo-
wszechniania, odtwarzania lub innego dostarczania mediów 
elektronicznych za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
komunikacyjnych, Zapewnianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania nie do pobrania w celu umożliwienia 
przesyłania, nagrywania, publikowania, prezentowania, edy-
towania, odtwarzania, przesyłania strumieniowego, przeglą-
dania, podglądu, wyświetlania, oznaczania, blogowania, 
udostępniania, edytowania, rozpowszechniania, odtwarza-
nia lub innego dostarczania treści multimedialnych i wideo 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci komunikacyjnych, 
Zapewnianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
nie do pobrania w celu umożliwienia przesyłania, nagrywa-
nia, publikowania, prezentowania, edytowania, odtwarzania, 
przesyłania strumieniowego, przeglądania, podglądu, wy-
świetlania, oznaczania, blogowania, udostępniania, edyto-
wania, rozpowszechniania, odtwarzania lub innego dostar-
czania filmów, obrazów i wizerunków za pośrednictwem In-
ternetu i innych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania 
w celu umożliwienia przesyłania, nagrywania, publikowania, 
prezentowania, edytowania, odtwarzania, przesyłania stru-
mieniowego, przeglądania, podglądu, wyświetlania, ozna-
czania, blogowania, udostępniania, edytowania, rozpo-
wszechniania, powielania lub innego dostarczania tekstów, 
fotografii i treści tworzonych przez użytkowników za pośred-
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nictwem Internetu i innych sieci komunikacyjnych, Zapew-
nianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
nie do pobrania w celu umożliwienia przesyłania, przechwy-
tywania, publikowania, pokazywania, edytowania, odtwa-
rzania, przesyłania strumieniowego, przeglądania, podglądu, 
wyświetlania, oznaczania, blogowania, udostępniania, mani-
pulowania, rozpowszechniania, odtwarzania lub innego do-
starczania treści audio, oraz informacje za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci komunikacyjnych, Tworzenie i konser-
wacja komputerowych baz danych, Programowanie kompu-
terów, Programowalne elektroniczne przewodniki po pro-
gramach internetowych, telewizyjnych i radiowych, Badania 
w bazach danych i w Internecie do celów naukowych i ba-
dawczych, Usługi projektowania graficznego, Wypożyczanie 
sprzętu do aplikacji zapytań telefonicznych sterowanych gło-
sem, Projektowanie przestrzeni reklamowej w Internecie, 
Elektroniczne tworzenie kopii zapasowych danych, Konser-
wacja oprogramowania, Wypożyczanie oprogramowania, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Administracja serwerów, 
Udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej przestrzeni 
pamięciowej w Internecie (przestrzeń web), Zarządzanie 
użytkownikami i ich autoryzacja w sieciach komputerowych, 
Elektroniczne przechowywanie danych, Prowadzenie strony 
internetowej w celu umożliwienia użytkownikom, w szcze-
gólności strony internetowej, komunikowania się i wymiany 
informacji, Wypożyczanie przedmiotów w związku ze świad-
czeniem wyżej wymienionych usług, ujęte w tej klasie, Do-
radztwo i informacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 
ujęte w tej klasie, 45 Usługi sieci społecznościowych online, 
Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], Licencjono-
wanie praw własności przemysłowej i praw autorskich, Za-
rządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej 
i praw autorskich poprzez licencjonowanie (usługi prawne), 
Wynajem i dzierżawa przedmiotów w związku ze świadcze-
niem wyżej wymienionych usług, ujęte w tej klasie, Doradz-
two i informacje dotyczące wyżej wymienionych usług, uję-
te w tej klasie.

(210) 545397 (220) 2022 07 22
(731) GMF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góraszka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN MARKET FAMILY GMF Group

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy mineralne dla ogrodnictwa i rolnic-
twa, w szczególności takie jak: preparaty do nawożenia gleby, 
nawozy użyźniające glebę, środki do ochrony nasion, środki 
do konserwacji roślin, 21 Osłony na doniczki nie z papieru, 
Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Podpórki, uchwyty 
do kwiatów [układanie, rozmieszczanie kwiatów], Zrasza-
cze, Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, Zraszacze 
do węży ogrodowych, Konewki, Spryskiwacze, Spryskiwacze 
do trawnika, 31 Bulwy [cebulki kwiatowe], Cebulki kwiatowe, 
Drzewa [rośliny], Krzewy, Kwiaty naturalne, Zioła ogrodowe 
świeże, Kompozycje kwiatowe i cebulowe.

(210) 545414 (220) 2022 07 22
(731) WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gorzów Wielkopolski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN SERWIS 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 20.07.01
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, pe-
riodyki, czasopisma, skrypty, broszury, prospekty, biuletyny, 
katalogi, publikacje drukowane, zeszyty, druki, 35 Rozpo-
wszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, 
w tym druków, prospektów i broszur, publikowanie tekstów 
reklamowych, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, 
doradztwo podatkowe, 38 Łączność poprzez terminale 
komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz da-
nych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów in-
ternetowych.

(210) 545416 (220) 2022 07 22
(731) WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gorzów Wielkopolski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN Czasopisma 

Księgowych

(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.07.01
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, pe-
riodyki, czasopisma, skrypty, broszury, prospekty, biuletyny, 
katalogi, publikacje drukowane, zeszyty, druki, 35 Rozpo-
wszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym 
druków, prospektów i broszur, publikowanie tekstów reklamo-
wych, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
podatkowe, 38 Łączność poprzez terminale komputerowe, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą kom-
putera, przydzielanie dostępu do baz danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, udostępnianie forów internetowych.

(210) 545436 (220) 2022 07 23
(731) BŁĘDOWSKI KACPER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORPORAT

(531) 03.05.07, 03.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Marketing afiliacyjny, Marketing cyfrowy, 
Marketing internetowy, Audyt finansowy, Doradztwo zwią-
zane z audytem, 41 Usługi doradcze w zakresie edukacji, 
Usługi edukacji biznesowej, Edukacja, rozrywka i sport, Edu-
kacja zawodowa, Edukacja.
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(210) 545445 (220) 2022 07 23
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobra Noc AMARA

(531) 01.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole 
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosme-
tyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki 
upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzu-
jące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opala-
nia się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki 
do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, 
Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosme-
tyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery 
do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycz-
nych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy 
do celów medycznych, Alkohol leczniczy do celów farma-
ceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, 
Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów lecz-
niczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, Preparaty bi-
zmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczyn-
niki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne 
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty 
do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów we-
terynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czop-
ki, Detergenty do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Fosforany do celów 
farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycz-
nych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów me-
dycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty 
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, Kolodium 
do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do ce-
lów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, Lekarstwa 
do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki 
do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony do celów 
farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Prepa-
raty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów far-
maceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, 
Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów 
leczniczych, Napoje lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceu-
tyczne na uspokojenie nerwów, Środki oczyszczające, Środki 
na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Maść prze-
ciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki 
do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów 
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny 
do płukania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poce-

niu się, Pomady do celów medycznych, Środki przeciwbólo-
we, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania 
plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczni-
czych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów die-
tetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń 
słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom 
słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów far-
maceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycz-
nych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów 
leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy 
do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów far-
maceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów 
medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, 
Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy 
do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 
10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, 
Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Apa-
ratura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekar-
skie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, 
Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli fizjologicznych, 
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, 
Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycz-
nie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Iry-
gatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczni-
czych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski 
stosowane prze personel medyczny, Ochraniacze na palce 
do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka 
z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Apara-
ty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów 
medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, 
Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykon-
cepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurto-
wego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz mate-
riałów medycznych.

(210) 545560 (220) 2022 07 26
(731) NAIL STATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr. Cut strzyżenie męskie est. 2018

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 02.01.01, 14.07.20, 26.02.01
(510), (511) 44 Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo, Fryzjerstwo 
męskie, Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi 
fryzjerskie, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salo-
nów fryzjerskich, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.

(210) 545561 (220) 2022 07 26
(731) TROLLTUNGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Dalarna kursy szwedzkiego

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.13, 26.11.25, 03.03.24
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zarządzanie 
usługami edukacyjnymi, Usługi edukacji dla dorosłych, Usłu-
gi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, 
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne 
dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi doradcze 
dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi w zakresie oceniania 
w edukacji, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
edukacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Orga-
nizowanie programów szkolenia młodzieży, Warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy 
szkoleniowe, Szkolenie zaawansowane, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Szkolenie w oparciu o komputery, Udostępnianie kursów 
szkoleniowych dla młodych ludzi, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Kursy powtórkowe do eg-
zaminów państwowych, Kursy szkolne związane z przygo-
towaniem do egzaminów, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci 
grup zabaw, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłuma-
czeń ustnych i pisemnych, Przeprowadzanie egzaminów 
edukacyjnych, Informacje związane z egzaminowaniem, 
Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Orga-
nizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów 
edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyj-
nych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie drukowanych ma-
teriałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych mate-
riałów edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Publikacja mate-
riałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji elektronicznej, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi 
w zakresie publikowania online, Edukacja językowa, Kursy 
językowe, Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów 
językowych, Zapewnianie kursów językowych, Usługi nauki 
języka obcego, Organizowanie indywidualnej nauki języków, 
Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi eduka-
cyjne w zakresie języków, Usługi w zakresie nauczania języ-
ków obcych, Usługi edukacyjne związane z nauką języków 
obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, 
Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usłu-
gi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania 
języków, Wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycz-
nych taśm audio do nauki języków, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobra-
nia, Produkcja filmów szkoleniowych, Przygotowanie prezen-
tacji do celów szkoleniowych, Multimedialne wydania publi-
kacji elektronicznych, Edycja druków zawierających obrazy 
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Publikacja bro-

szur, Publikowanie, Publikacja i redagowanie materiałów dru-
kowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikowanie 
multimediów, Publikowanie materiałów drukowanych doty-
czących edukacji, Publikowanie podręczników, Publikowa-
nie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Usługi pisania blogów, 
Usługi wydawnicze.

(210) 545590 (220) 2022 07 26
(731) PICK AND GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.09.03, 26.11.02, 25.01.25
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 545592 (220) 2022 07 22
(731) MANICA S.p.A., Rovereto, IT
(540) (znak słowny)
(540) MANICAPOLSKA
(510), (511) 1 Chemikalia do stosowania w przemyśle i w na-
uce, jak również w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Na-
wozy do gleby i dla potrzeb rolnictwa, Siarczan miedzi, Pod-
łoża dla upraw hydroponicznych do stosowania w rolnic-
twie, 5 Preparaty weterynaryjne, Preparaty sanitarne do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, Środki dezynfekcyjne 
do stosowania w rolnictwie i do celów weterynaryjnych, 
Preparaty do tępienia szkodników, Fungicydy, Herbicydy.

(210) 545597 (220) 2022 07 26
(731) E-TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POOH!
(510), (511) 34 Papierosy elektroniczne, Aromaty chemicz-
ne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elek-
tronicznych papierosów, Atomizery do papierosów elek-
tronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, 
Ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, 
Cygara elektroniczne, Elektroniczne ładowalne papierośnice, 
Inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów 
tytoniowych, Kartomizery do papierosów elektronicznych, 
Kartridże do papierosów elektronicznych, Naboje do kartri-
dżów do papierosów elektronicznych, Płyn do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, 
Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glikol propylenowy, Płyny do elektronicznych papierosów 
[e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napeł-
niania wkładów do elektronicznych papierosów, Środki aro-
matyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, 
inne niż olejki eteryczne, Urządzenia elektroniczne do inha-
lacji nikotynowej, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
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doustnego, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, 
Wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne 
w płynie do papierosów elektronicznych, Wymienne wkłady 
do papierosów elektronicznych.

(210) 545599 (220) 2022 07 26
(731) FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI  

SPÓŁKA JAWNA, GDYNIA
(540) (znak słowny)
(540) LUNA
(510), (511) 11 Urządzenia i instalacje grzewcze, wentylacyj-
ne, klimatyzacyjne, Części i akcesoria do urządzeń i instalacji 
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z urządzeniami 
i instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjny-
mi oraz częściami i akcesoriami do wszystkich wymienio-
nych towarów.

(210) 545600 (220) 2022 07 27
(731) VITAMIZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITAMIZU Vegan Cola

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 01.15.15, 05.03.13
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje typu kola 
[napoje bezalkoholowe].

(210) 545604 (220) 2022 07 27
(731) KLEDZIK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE TEXET, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRKMANN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
ochronnego obuwia roboczego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie ochronnego obuwia roboczego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie kasków zabezpieczających, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie kasków zabezpieczających, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie butów ochronnych 
stosowanych w przemyśle [do ochrony przed wypadkami 
lub urazami], Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie butów 
ochronnych stosowanych w przemyśle [do ochrony przed 
wypadkami lub urazami], Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie gogli ochronnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie gogli ochronnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie masek ochronnych, nie do celów medycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie masek ochronnych, 

nie do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie rękawic do celów przemysłowych do ochrony 
przed urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rękawic 
do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie rękawic do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie rękawic do ochrony przed wypadkami lub urazami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obuwia roboczego, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obuwia roboczego, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie okrycia roboczego 
[kombinezony], Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie okry-
cia roboczego [kombinezony], Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie odzieży ochronnej zakładanej na ubrania, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży ochronnej zakładanej 
na ubrania.

(210) 545605 (220) 2022 07 27
(731) PDF FINANCIAL MENTORING SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 36 Usługi pośrednictwa finansowego, Ubez-
pieczenia, Fundusze emerytalne, Usługi inwestycyjne,  
41 Edukacja.

(210) 545606 (220) 2022 07 27
(731) JANKOWICZ ALEKSANDRA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Alex, Alex
(510), (511) 25 Odzież damska, Odzież.

(210) 545608 (220) 2022 07 26
(731) SZUBSTARSKA KATARZYNA TRIKI NA JĘZYKI, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) TRIKI NA JĘZYKI
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe.

(210) 545614 (220) 2022 07 27
(731) WEWELL PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WeWell

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.04
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Bagrowanie [pogłębianie gruntu], 
Betonowanie, Brukarstwo i kafelkowanie, Budowa basenów, 
Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa boisk 
sportowych, Budowa budynków edukacyjnych, Budowa 
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budynków instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, 
Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budo-
wa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyj-
ne, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa części bu-
dynków, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, 
Budowa fundamentów, Budowa fundamentów budynków, 
Budowa galerii, Budowa fundamentów pod tamy, Budo-
wa dróg, Budowa dróg na zamówienie, Budowa ganków,  
Budowa hal sportowych, Budowa i naprawa magazynów, 
Budowa infrastruktury, Budowa jezdni, Budowa kominów, 
Budowa kompleksów biznesowych, Budowa kuchni, Bu-
dowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nierucho-
mości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa obiektów 
do celów sportowych, Budowa obiektów do celów rekre-
acyjnych, Budowa obiektów medycznych, Budowa obiek-
tów publicznych, Budowa obiektów sportowych, Budowa 
obiektów wypoczynkowych, Budowa parkingów wielopo-
ziomowych, Budowa pasaży podziemnych, Budowa pły-
walni, Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa pry-
watnych budynków mieszkalnych, Budowa przeszklonych 
pomieszczeń, Budowa przybudówek, Budowa schodów 
z drewna, Budowa ścian, Budowa ścian działowych we wnę-
trzach, Budowa ścian osłonowych, Budowa ścian szczelino-
wych, Budowa ścianek działowych, Budowa sieci transportu 
podziemnego, Budowa sklepów, Budowa stajni, Budowa 
terenów sportowych, Budowa ulic, Budowa tuneli, Budowa 
utwardzanych miejsc parkingowych, Budowanie domów, 
Budowanie nieruchomości, Budowanie platform [tarasów], 
Budownictwo, Budownictwo komercyjne, Budownictwo 
lądowe, Budownictwo przemysłowe, Burzenie konstrukcji, 
Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, Instalacja osprzętu i wyposa-
żenia w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych  
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja izo-
lacji termicznej w budynkach, Instalacja rurociągów, Izolacja 
dachów, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufi-
tów i dachów, Izolowanie budynków, Izolowanie budynków 
w trakcie budowy, Izolowanie dachów, Konstrukcja budyn-
ków, Konstrukcja i naprawa budynków, Konstruowanie bu-
dynków mieszkalnych i handlowych, Malowanie, Malowanie 
budynków, Malowanie domów, Malowanie powierzchni 
budynków, Montaż ogrodzeń, Montaż podłóg drewnianych, 
Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Murar-
stwo, Nadzór budowlany, Montaż płyt ściennych, Montaż 
paneli gipsowych, Przygotowywanie terenu pod budowę, 
Rozbiórka budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka komi-
nów, Rozbiórka konstrukcji, Spawanie konstrukcji stalowych 
do celów budowlanych, Stawianie domów z prefabrykatów, 
Stawianie fundamentów, Stabilizacja gruntu, Tynkowanie, 
Układanie dachówek i płytek łupkowych, Układanie kabli, 
Układanie nawierzchni drogowych, Układanie parkietów, 
Układanie płytek podłogowych, Układanie pokryć sufitów, 
Układanie przewodów głównych, Usługi budowlane, Usłu-
gi brukarskie, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi bu-
dowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane w zakre-
sie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie 
stawiania budynków, Usługi demontażu, Usługi inspekcji 
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Usługi instalacji 
dachów, Usługi instalowania rur, Usługi izolacyjne, Usługi 
malarskie, Usługi malowania domów, Usługi rozbiórkowe, 
Usługi tynkowania, Usługi układania płytek ceramicznych, 
Usługi w zakresie rozbiórek, Konserwacja i naprawa instalacji 
w budynkach, Konserwacja budynków, Nadzór nad remon-
tami budynków, Naprawa budynków, Naprawa i konserwa-
cja budynków na wypadek rozbiórki, Naprawa i konserwacja 

budynków biurowych, Naprawa i konserwacja budynków 
mieszkalnych, Naprawa i renowacja budynków, Naprawy  
budynków, Odnawianie i renowacja budynków, Remonto-
wanie budynków, Renowacja i naprawa budynków, Usługi 
w zakresie prac wysokościowych, Usługi w zakresie remon-
tów budynków, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie obiektów 
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posie-
dzenia, Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Orga-
nizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udo-
stępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Usługi agencji 
wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowa-
nia, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi 
recepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wy-
dawanie kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi 
w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie wymiany 
zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie wynajmu po-
kojów, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie 
zapewniania obiektów na uroczystości, Wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, Wynajem wakacyjnych miejsc noc-
legowych, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, Udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt 
czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni 
biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego.

(210) 545634 (220) 2022 07 28
(731) KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowa Grupa Spożywcza Polski Cukier Krajowa 

Grupa Spożywcza S.A. Oddział „Terminal Cukrowy” 
w Gdańsku

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 05.07.02, 26.11.01, 26.11.08, 
26.13.25

(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych do pakowania i przechowywania ar-
tykułów spożywczych, Opakowania do artykułów spożyw-
czych, Worki i torby papierowe do pakowania i przechowy-
wania artykułów spożywczych, Kartony do pakowania i prze-
chowywania artykułów spożywczych, Papier do pakowania 
i przechowywania artykułów spożywczych, Folie do pa-
kowania i przechowywania do artykułów spożywczych,  
30 Cukier, Cukier biały, Cukier brązowy, Cukier turbinado, Cu-
kier do produkcji galaretek, Cukier do produkcji przetworów 
owocowych, Cukier gotowany, Cukier granulowany, Cukier 
gronowy, Cukier inwertowany [sztuczny miód], Cukier kar-
melizowany, Cukier owocowy, Cukier palmowy, Cukier płyn-
ny, Cukier puder, Cukier surowy, Cukier w kostkach, Cukier 
kandyzowany do celów spożywczych, Naturalne substancje 
słodzące, Produkty spożywcze z cukru do przyrządzania de-
serów, Substytuty cukru, 39 Usługi w zakresie odbioru, trans-
portu i dostawy cukru, Usługi w zakresie pakowania i skła-
dowania cukru, Usługi w zakresie rozładowywania i przepa-
kowywania cukru, Usługi w zakresie magazynowania cukru, 
Usługi transportu towarów drogą wodną i lądową, Usługi 
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tranzytowe, Usługi przeładunkowe, Usługi w zakresie logi-
styki transportu, Usługi w zakresie spedycji towarów, Usługi 
przewożenia i dostarczania towarów, Usługi rozładowywania 
i przepakowywania towarów, Usługi śledzenia i lokalizowa-
nia towarów, Usługi magazynowania towarów, Usługi składo-
wania towarów, Usługi opakowywania i pakowania towarów, 
Usługi etykietowania, Usługi magazynowania i udostępnia-
nia sprzętu i obiektów magazynowych, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi wy-
najmu modułów i pojemników do magazynowania i trans-
portu, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie transportu 
towarów, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie magazy-
nowania towarów, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie 
pakowania towarów.

(210) 545636 (220) 2022 07 27
(731) PESZKO WACŁAW, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABER

(531) 17.05.09, 18.01.14, 18.03.17, 18.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Modele pojazdów, przeskalowane, zabawki 
sterowane radiem, części do modeli pojazdów.

(210) 545640 (220) 2022 07 27
(731) BUZEK JANUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIASTO i GMINA 4.0

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, konferencji, sympozjów oraz seminariów, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, konfe-
rencji, sympozjów oraz seminariów, Organizowanie konkur-
sów (edukacja, rozrywka, kultura), Organizowanie zawodów, 
konkursów sportowych i imprez sportowych, produkcja, 
przeprowadzanie imprez i zawodów oraz turniejów sporto-
wych, obsługa obiektów sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizacja 
imprez, widowisk kulturalnych, rozrywkowych i artystycz-
nych, Usługi w zakresie organizowania widowisk kultural-
nych, Publikowanie czasopism internetowych.

(210) 545641 (220) 2022 07 27
(731) BUZEK JANUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORUM NOWEJ ENERGII

(531) 07.01.13, 26.11.13, 15.09.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, konferencji, sympozjów oraz seminariów, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, konfe-
rencji, sympozjów oraz seminariów, Organizowanie konkur-
sów (edukacja, rozrywka, kultura), Organizowanie zawodów, 
konkursów sportowych i imprez sportowych, produkcja, 
przeprowadzanie imprez i zawodów oraz turniejów sporto-
wych, obsługa obiektów sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizacja 
imprez, widowisk kulturalnych, rozrywkowych i artystycz-
nych, Usługi w zakresie organizowania widowisk kultural-
nych, Publikowanie czasopism internetowych.

(210) 545642 (220) 2022 07 27
(731) BUZEK JANUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONGRES NOWEJ ENERGII

(531) 05.05.21, 15.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, konferencji, sympozjów oraz seminariów, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, konfe-
rencji, sympozjów oraz seminariów, Organizowanie konkur-
sów (edukacja, rozrywka, kultura), Organizowanie zawodów, 
konkursów sportowych i imprez sportowych, produkcja, 
przeprowadzanie imprez i zawodów oraz turniejów sporto-
wych, obsługa obiektów sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizacja 
imprez, widowisk kulturalnych, rozrywkowych i artystycz-
nych, Usługi w zakresie organizowania widowisk kultural-
nych, Publikowanie czasopism internetowych.

(210) 545681 (220) 2022 07 29
(731) Yiwu Mingge Electric Appliance Co., Ltd,  

Yiwu City, CN
(540) (znak słowny)
(540) SOKANY
(510), (511) 8 Maszynki do strzyżenia brody, Lokówki, Cążki 
do skórek, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Przyrządy ręczne do kręcenia włosów, Brzytwy, Pilniki do pa-
znokci, elektryczne, Polerki do paznokci, elektryczne lub 
nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów do użytku 
osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Obcinacze do pa-
znokci [elektryczne lub nieelektryczne], Zestawy do manicu-
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re, Przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Ze-
stawy do manicure, elektryczne, Zalotki do rzęs, Elektryczne 
urządzenia do zaplatania włosów, Urządzenia do laserowego 
usuwania włosów, inne niż do celów medycznych.

(210) 545698 (220) 2022 07 29
(731) ANOROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLY Klinika dla ciała i duszy

(531) 26.02.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 41 Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 
Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach szko-
leniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty 
w celach kulturalnych, 44 Salony piękności, Zabiegi kosme-
tyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetycz-
ne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,  
Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(210) 545702 (220) 2022 07 29
(731) HOTELOVE.STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nakło nad Notecią
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hotelove.store

(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 24 Ręczniki frotte, Frotte, 25 Szlafroki, 40 Hafto-
wanie, 43 Usługi hotelowe.

(210) 545705 (220) 2022 07 31
(731) OPRZĘDEK TOMASZ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRALSKA krówka

(531) 03.04.02, 03.04.12, 03.04.25, 06.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele.

(210) 545710 (220) 2022 08 01
(731) YVETTE LABORATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HLR 3.0

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety.

(210) 545715 (220) 2022 07 29
(731) SUKIENNIK DARIUSZ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KL SKARBNICA POLSKA KOLEKCJE LUKSUSOWE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.18, 
26.01.19

(510), (511) 14 Medale wykonane z metali szlachetnych, 
Medale powlekane metalami szlachetnymi, Medale ze złota, 
Medale pamiątkowe, Medale, Monety pamiątkowe, 16 Bank-
noty pamiątkowe, Banknoty.

(210) 545717 (220) 2022 07 29
(731) MUCHARREM INAN CHARYZMA, Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) #CHR
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Części odzieży, Nakrycia gło-
wy, Bluzki, Koszule, Spodnie, Sukienki, Kombinezony, Bluzy, 
Spódnice, Kurtki, Swetry, Legginsy.

(210) 545741 (220) 2022 08 01
(731) PRUSAK WALDEMAR FOLLOW UP, Kopanina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWCA CAŁA

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane ze świadcze-
niem usług restauracyjnych, Organizowanie imprez edu-
kacyjnych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowa-
nie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozryw-
kowych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecznych, 
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizo-
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wanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i spor-
towych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych,  
Organizowanie społecznych imprez sportowych i kultural-
nych, Organizowanie widowisk [impresariat], Usługi w za-
kresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników 
(rozrywka), Imprezy kulturalne, Obsługa gości na impre-
zach rozrywkowych, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku 
do obsługi imprez, Organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i urzą-
dzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie wystaw 
do celów edukacyjnych, Organizowanie wystaw do celów 
rozrywkowych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw 
w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie występów 
na żywo, Organizowanie występów muzycznych na żywo, 
Organizowanie występów komediowych, Usługi klubowe 
[rozrywka], Pokazy tańca na żywo, Organizowanie po-
kazów tańca, Prowadzenie festiwali filmowych, Usługi 
pokazów filmowych, Usługi w zakresie pokazów filmów 
kinematograficznych, Dyskoteki, Kabarety i dyskoteki, 
Usługi dekorowania balonami, Zapewnianie sal balowych, 
Organizowanie balów, Organizacja i prowadzenie balów, 
Pokazy baletowe, Prezentacja dzieł teatralnych, Impresa-
riat teatralny, Usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Szkolenia związane z branżą restauracyjną, 
Usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania restauracji, Usłu-
gi świadczone przez bary karaoke, 43 Usługi kateringowe 
w zakresie bufetów firmowych, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Informacja o usługach restauracyj-
nych, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restaura-
cje z grillem, Rezerwacja stolików w restauracjach, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi mobilnych restauracji, Usługi barów i restauracji, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udostęp-
nianie opinii na temat restauracji i barów, Udostępnianie 
opinii na temat restauracji, Usługi restauracji fast-food, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restaura-
cji specjalizujących się w makaronach udon i soba, Usłu-
gi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi re-
stauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji szybkiej 
obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygoto-
wuje się na oczach klientów, Usługi restauracji washoku, 
Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyjne, 
Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi rezer-
wacji miejsc w restauracjach, Usługi w zakresie restauracji 
[brasserie], Zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, Przygotowanie dań kuchni hiszpańskiej do bezpo-
średniego spożycia, Przygotowanie dań kuchni japońskiej 
do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsłu-
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Wypożyczanie urządzeń gastro-
nomicznych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji restau-
racji, Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji hisz-

pańskich, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji 
japońskich, Snack-bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Dostarczanie informacji o usługach barów, Udzielanie in-
formacji w zakresie barów, Usługi barów typu fast-food 
na wynos, Usługi barów kawowych, Usługi barów piw-
nych, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi bufe-
tów w zakresie barów koktajlowych, Usługi snack-barów, 
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi barma-
nów, Usługi świadczone przez bary bistro, Wypożyczanie 
wyposażenia barowego, Bary, Bary przekąskowe, Bary sa-
łatkowe, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie 
sal konferencyjnych, Udostępnianie sal konferencyjnych, 
Dekorowanie żywności, Informacje i doradztwo w zakre-
sie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, Usługi osobistych kucharzy, 
Usługi oceny jedzenia [dostarczanie informacji na temat 
jedzenia i picia], Usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi klubów nocnych [zaopatrze-
nie w żywność], Usługi gastronomiczne.

(210) 545753 (220) 2022 08 02
(731) CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PRYZMAT, 

Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PRYZMAT

(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.08, 26.01.14, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo w zakresie 
relacji osobistych, Świadczenie usług wsparcia emocjonal-
nego rodzinom, Doradztwo w przypadku straty bliskiej 
osoby, Doradztwo w sprawach małżeńskich.

(210) 545808 (220) 2022 08 02
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON white
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 545814 (220) 2022 08 02
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON care

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 545817 (220) 2022 08 03
(731) OGRODOWICZ PIOTR, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANACONDA TEAM

(531) 03.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Prowadzenie treningów sztuk walki.

(210) 545818 (220) 2022 08 03
(731) OGRODOWICZ PIOTR, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AFL MMA ANACONDA FIGHT LEAGUE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.11.01, 26.13.25
(510), (511) 41 Prowadzenie treningów sztuk walki.

(210) 545819 (220) 2022 08 02
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ON children

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 545821 (220) 2022 08 02
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 545822 (220) 2022 08 02
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
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(210) 545823 (220) 2022 08 02
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Simecol
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność do celów leczniczych, Dietetyczna żywność do użyt-
ku weterynaryjnego, Żywność dla niemowląt, Suplementy 
diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Dodatki 
dietetyczne, Lecznicze dodatki do żywności, Dietetyczne 
dodatki do żywności, Dodatki do żywności do celów me-
dycznych, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, 
Medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, 
Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Witaminy i pre-
paraty witaminowe, Lekarstwa, Preparaty medyczne, Plastry, 
materiały opatrunkowe, Preparaty i artykuły dentystyczne, 
Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Środki odkażające, 
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezodoryzu-
jące i oczyszczające powietrze, Mydła i detergenty leczni-
cze i odkażające, Preparaty i artykuły higieniczne, Pieluchy 
dla niemowląt i dorosłych, Preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników.

(210) 545825 (220) 2022 08 03
(731) VET-ANIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) (znak słowny)
(540) NOSI-VET
(510), (511) 31 Pszczoły, Preparaty na pokarm dla pszczół, 
Substancje na pokarm dla pszczół.

(210) 545826 (220) 2022 08 03
(731) KLIMCZYK DORIAN UNI-TEC, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAR KAWOWY MALEŃKI OD 1990 ROKU

(531) 11.03.04, 29.01.12, 27.05.01, 01.15.11
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 545827 (220) 2022 08 03
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PARAMIG EXTRA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Ko-
smetyki w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych, 
Peelingi do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Ma-
seczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Pre-
paraty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toa-
letowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, 

szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym 
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, 
Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy 
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty 
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochod-
ne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutycz-
ne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Chirurgiczne opatrunki 
gipsowe, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostycz-
na do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Poduszki do ce-
lów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty 
i narzędzia weterynaryjne, Bandaże elastyczne.

(210) 545828 (220) 2022 08 03
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PARAMIG PLUS
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Kosme-
tyki w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych, Peelin-
gi do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Maseczki 
kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty 
do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielę-
gnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produk-
ty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe 
i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wy-
bielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty 
witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie 
i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów lecz-
niczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty zioło-
we do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny far-
maceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Chirurgiczne 
opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty wetery-
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naryjne, Odczynniki chemiczne do celów medycznych, Prepa-
raty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfek-
cyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagno-
styczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Poduszki do celów 
leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i na-
rzędzia weterynaryjne, Bandaże elastyczne.

(210) 545841 (220) 2022 08 03
(731) PASTERNAK ŁUKASZ, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASTERNAK LEGAL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały edukacyjne, Ma-
teriały edukacyjne i instruktażowe, Drukowane materiały 
edukacyjne, Książki edukacyjne, Materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Publikacje 
edukacyjne, Broszury, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, 
Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Badania prawne, Audyty zgod-
ności z prawem, Mediacja [usługi prawne], Usługi w zakresie 
mediacji, Usługi arbitrażu, Usługi w zakresie alternatywnego 
rozstrzygania sporów [usługi prawne], Doradztwo w zakre-
sie sporów sądowych, Usługi informacji prawnej, Udzielanie 
informacji związanej ze sprawami prawnymi, Kompilacja in-
formacji prawnych, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, 
Usługi radców prawnych, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych, Profesjo-
nalne konsultacje prawne, Usługi asystentów prawnych, 
Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi wsparcia 
prawnego, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi w za-
kresie badań i dochodzeń prawniczych, Udzielanie opinii 
prawnych przez ekspertów, Usługi prawne pro bono, bada-
nie stanu prawnego nieruchomości, Pośrednictwo w pro-
cedurach prawnych, Organizowanie świadczenia usług 
prawnych, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące 
franchisingu, Porady prawne w zakresie franchisingu, Usłu-
gi rejestracyjne (prawne), Porady prawne i zastępstwo pro-
cesowe, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją 
firm, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, 
Usługi monitorowania prawnego, Monitorowanie znaków 
towarowych [usługi prawne], Usługi nadzoru w dziedzinie 
własności intelektualnej, Licencjonowanie praw własności 
intelektualnej [usługi prawne], Licencjonowanie praw autor-
skich, Prawne administrowanie licencjami, Licencjonowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], Doradztwo dotyczące 
ochrony własności intelektualnej, Doradztwo i usługi praw-
ne w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, Do-
radztwo związane z ochroną znaków towarowych, Usługi 
prawne w zakresie licencjonowania praw własności intelek-
tualnej, Usługi prawne dotyczące baz danych, Programów 
telewizyjnych, produkcji audio, produkcji filmowych, video, 
prac muzycznych, graficznych, zdjęć, oprogramowania, pro-
dukcji teatralnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi 
doradcze związane z prawami konsumenta, Usługi związane 

z przeniesieniem tytułu własności, Doradztwo prawne w za-
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Usługi praw-
ne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.

(210) 545842 (220) 2022 08 03
(731) BS MOVE BRZÓZY PANKOWSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bs move

(531) 02.09.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.04, 
27.05.08, 27.05.22, 29.01.12

(510), (511) 41 Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi 
w zakresie treningu sprawności fizycznej, Usługi w zakre-
sie treningu fizycznego, Usługi treningowe siłowe i po-
prawiające kondycję, Doradztwo w zakresie treningu fi-
zycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, 
44 Usługi fizjoterapii.

(210) 545843 (220) 2022 08 04
(731) ŚWIDERSKI DAMIAN, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sweet Cat

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.01.16
(510), (511) 43 Bary, Usługi barów z fajkami wodnymi.

(210) 545850 (220) 2022 08 04
(731) INTEREKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNIE OBA
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(531) 27.05.01, 07.03.11
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty 
piwowarskie, Napoje na bazie piwa, Napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, Piwo rzemieślnicze, Piwo typu koźlak, Porter  
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Piwo pełne jasne, Piwo 
pszeniczne, Piwo słodowe, Piwa smakowe, Piwa o małej za-
wartości alkoholu, Napoje orzeźwiające, Koktajle owocowe, 
bezalkoholowe, Gazowane soki owocowe, Gazowana woda 
mineralna, Drinki na bazie piwa, Napoje bezalkoholowe, 
Napoje energetyzujące, Soki, Wody, Skoncentrowane soki 
owocowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w od-
niesieniu do towarów takich jak: piwo i piwo bezalkoholowe, 
piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa, napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, piwo rzemieślnicze, piwo typu 
koźlak, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], piwo pełne 
jasne, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwa smakowe, piwa 
o małej zawartości alkoholu, napoje orzeźwiające, koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, gazowane soki owocowe, gazo-
wana woda mineralna, drinki na bazie piwa, napoje bezalko-
holowe, napoje energetyzujące, soki, wody, skoncentrowane 
soki owocowe, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Promo-
cja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Kampanie mar-
ketingowe, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, 
Marketing telefoniczny, Dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja targów do celów handlowych, Organi-
zowanie i prowadzenie targów handlowych, Reklama i pro-
mocja sprzedaży dotycząca towarów i usług oferowanych 
i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną.

(210) 545853 (220) 2022 08 04
(731) URBANIAK MARZENA HODOWLA KOTÓW 

RASOWYCH, Nietążkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCIE IMPERIUM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.06, 26.11.01, 24.09.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ży-
wymi zwierzętami, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwa-
kultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Hodowla zwierząt, Usługi 
hodowli kotów, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, 
Sztuczne zapłodnienie zwierząt.

(210) 545858 (220) 2022 08 04
(731) SUCHAN JĘDRZEJ, Poznań;  

MICHALAK BARTOSZ, Czapury;  
WEIDNER JAROSŁAW, Poznań;  
LEWANDOWSKI MAREK, Poznań;  
ILUKIEWICZ MARCIN, Poznań

(540) (znak słowny)

(540) Audiofeels
(510), (511) 9 Taśmy magnetyczne, Płyty kompaktowe 
z muzyką, Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane płyty 
DVD z nagraniami muzycznymi, Płyty winylowe, Muzyczne 
nagrania wideo, Nagrane dyski wideo, Książki elektronicz-
ne do pobrania, Książki zapisane na płytach, Książki audio,  
Muzyka cyfrowa do pobrania, Pamięć USB [pendrive], Publika-
cje elektroniczne, 14 Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdo-
bami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 16 Książki z plakatami, 
Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Ilustrowane albumy, Pió-
ra i długopisy, 18 Torby, Torebki na biodra [nerki], Małe plecaki, 
25 Odzież, 41 Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomo-
cą strony internetowej, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, 
Publikowanie książek, Publikowanie piosenek, Publikowanie 
plakatów, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Usługi 
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Organizowa-
nie festiwali, Świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej 
i telewizyjnej, Radiowe programy rozrywkowe, Występy grup 
muzycznych na żywo, Pisanie tekstów [innych niż teksty rekla-
mowe], Komponowanie muzyki dla osób trzecich.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 545864 (220) 2022 08 04
(731) DRZAŁ DARIUSZ POLTEL, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Mr.Brush
(510), (511) 7 Szczotki do odkurzaczy, Ssawki do odkurzaczy, 
Filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, Torby do odkurzaczy, 
Węże do odkurzaczy.

(210) 545869 (220) 2022 08 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE-

HANDLOWE MATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) FugMistrz
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozo-
le czyszczące, Detergenty, Detergenty do użytku domowego,  
Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, Detergen-
ty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, Detergenty w piance, Mieszanki czysz-
czące do usuwania plam, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Mie-
szanki polerujące, Płyny do czyszczenia, Płyny do szorowania, 
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
Preparaty czyszczące w postaci pianek, Preparaty czyszczące 
do kamieniarki, Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty 
do odbarwiania, Proszki do polerowania, Środki czyszczące 
do użytku domowego, Środki czyszczące w sprayu do użytku 
domowego, Środki do usuwania kamienia, Substancje do szo-
rowania, Wybielacz do użytku domowego, Żrące środki czysz-
czące, Preparaty wybielające, Preparaty wybielające do użytku 
domowego, Preparaty ścierne, Proszki do szorowania, Środki 
czyszczące, Środki czyszczące do kamienia, Środki czyszczące 
do usuwania plam, Środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, Preparaty do usuwania rdzy, Środki do usuwania 
rdzy, 5 Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty 
do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze do użytku domo-
wego, Środki grzybobójcze, Środki zarodnikobójcze, Herbicydy, 
Środki bakteriobójcze, Biocydy, Fungicydy, Herbicydy do użytku 
domowego, Preparaty grzybobójcze.

(210) 545870 (220) 2022 08 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE- 

-HANDLOWE MATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Szklany Elegant
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aero-
zole czyszczące, Detergenty, Detergenty do użytku domo-
wego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, 
Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Detergenty, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych, Detergenty w piance, Mieszanki polerują-
ce, Płynne detergenty do zmywarek, Płyny do czyszczenia, 
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
Preparaty czyszczące w postaci pianek, Preparaty do czysz-
czenia szkła, Proszki do polerowania, Środki czyszczące 
do użytku domowego, Środki czyszczące w sprayu do użyt-
ku domowego, Substancje do szorowania, Środki czyszczą-
ce, Środki czyszczące do szkła, Środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, Preparaty do mycia przednich 
szyb samochodowych, 5 Płyny dezynfekujące [inne niż 
mydło], Preparaty antyseptyczne, Preparaty antyseptyczne 
o działaniu profilaktycznym, Spraye antyseptyczne w formie 
aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki odkażające 
do użytku domowego.

(210) 545871 (220) 2022 08 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE- 

-HANDLOWE MATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Grill Pionier
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aero-
zole czyszczące, Detergenty, Detergenty do użytku domo-
wego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, 
Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, Detergenty w piance, 
Mieszanki polerujące, Płyny do czyszczenia, Płyny do szo-
rowania, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, Preparaty czyszczące do piekarników, Prepara-
ty czyszczące w postaci pianek, Preparaty do odbarwiania, 
Proszki do polerowania, Środki czyszczące do użytku domo-
wego, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, 
Substancje do szorowania, Żrące środki czyszczące, Prepa-
raty wybielające do użytku domowego, Preparaty ścierne, 
Proszki do szorowania, Środki czyszczące, Środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, Aerozole odtłuszczają-
ce, Preparaty odtłuszczające do celów domowych, Preparaty 
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro-
cesach produkcyjnych, Środki odtłuszczające do czyszczenia, 
5 Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania 
na twardych powierzchniach, Środki dezynfekujące do użyt-
ku domowego, Środki odkażające do użytku domowego.

(210) 545873 (220) 2022 08 04
(731) WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wakacje.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.03.02, 26.02.07, 24.17.02
(510), (511) 35 Reklama, Promocja sprzedaży, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone kanałów łącznościowych, Reklama za pośred-

nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, Gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, Doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizo-
wania działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie 
bazami danych, Organizowanie konsumenckich programów 
lojalnościowych i zarządzanie nimi, Tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, Pośrednictwo w działalności 
handlowej dla osób trzecich, 36 Usługi doradztwa i pośred-
nictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, Usługi 
ubezpieczeniowe odnoszące się do odwołanych rezerwa-
cji urlopowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 39 Usługi 
rezerwacji podróży turystycznych, Udzielanie informacji 
turystycznych za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie 
informacji turystycznych za pomocą komputera, Rezerwacja 
podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Organizacja 
wycieczek turystycznych, Udzielanie informacji turystycz-
nych, Usługi rezerwacji biletów lotniczych, Usługi biura tu-
rystycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi rezerwacji 
wczasów i podróży, Usługi z zakresu organizacji i rezerwacji 
podróży, Usługi rezerwacji biletów na podróż, Skompute-
ryzowane usługi w zakresie rezerwacji podróży, Udzielanie 
informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, 41 Informacja o wypoczynku, Organizowa-
nie i obsługa konferencji, Usługi w zakresie obozów waka-
cyjnych [rozrywka], 42 Usługi w zakresie pisania oprogramo-
wania komputerowego, Usługi projektowania oprogramo-
wania komputerowego, Usługi inżynierii oprogramowania 
w zakresie programów do przetwarzania danych, Usługi 
doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze i rozwojowe dotyczące 
oprogramowania komputerowego, Hosting stron interneto-
wych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych 
dla globalnej sieci komputerowej, 43 Usługi biur turystycz-
nych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, Usługi w zakresie 
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Wynajem zakwa-
terowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach waka-
cyjnych, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwatero-
wanie], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne.

(210) 545890 (220) 2022 08 04
(731) JASIŃSKI ADAM AJ NIERUCHOMOŚCI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AJLAND REAL ESTATE

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.09, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Zarządza-
nie nieruchomością, Administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Inwe-
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stowanie w nieruchomości, Ubezpieczenie wyposażenia 
nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), Wyceny finansowe nieru-
chomości, Wycena finansowa nieruchomości, Ocena nieru-
chomości [wycena], Usługi wyceny nieruchomości, Zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami, Ubezpieczenia majątkowe 
[nieruchomości], Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Wyce-
na nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Timesha-
ring nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Dzierża-
wa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie kon-
sorcjalne nieruchomości, Zarządzanie portfelem nierucho-
mości, Usługi w zakresie nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Usługi finansowania zakupu nieruchomości, 
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi finanso-
we dotyczące nieruchomości, Organizacja najmu nierucho-
mości handlowych, Udzielanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi kon-
sultacyjne dotyczące nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Organizowanie dzierżawy [tylko nierucho-
mości], Planowanie inwestycji w nieruchomości, Dostarcza-
nie informacji dotyczących nieruchomości, Organizowanie 
ograniczonej własności nieruchomości, Wyceny finansowe 
nieruchomości dzierżawionych, Usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości, Udzielanie pożyczek na nieruchomość, 
Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Inwestowanie 
kapitału w nieruchomości, Zapewnienie finansowania roz-
budowy nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
nieruchomości, Oszacowania majątku nieruchomego (nieru-
chomości), Ocena i wycena nieruchomości, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Wynajem nierucho-
mości i majątku, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomo-
ści mieszkaniowych, Usługi finansowe w zakresie nierucho-
mości, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,  
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi 
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi 
depozytowe w zakresie nieruchomości, Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, Biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomo-
ści], Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Skom-
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Wyceny 
nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Pośrednic-
two ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi badawcze 
dotyczące nabywania nieruchomości, Nabywanie nierucho-
mości [dla osób trzecich], Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nie-
ruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nierucho-
mości, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 
Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Doradz-
two w dziedzinie zakupu nieruchomości, Usługi finansowe 
dotyczące rozbudowy nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nie-
ruchomościami, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieru-
chomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nie-

ruchomości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nierucho-
mości, Wycena finansowa majątku osobistego i nierucho-
mości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków han-
dlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z budynkami mieszkalnymi, Organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Planowanie doty-
czące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami 
rozrywkowymi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wy-
najmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie 
dzierżawy ziemi, Doradztwo finansowe związane z inwesto-
waniem w nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące wła-
sności nieruchomości i budynków, Wybór i nabywanie nie-
ruchomości [w imieniu osób trzecich], Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za pro-
wizję, Usługi w zakresie porozumień dotyczących nierucho-
mości [usługi finansowe], Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzie-
lanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku 
i ziemi, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym doty-
czące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą bu-
dynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami do handlu detalicznego, Usługi wykazów nie-
ruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, 
Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa 
lub wynajem budynków, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem do-
mów do wynajęcia, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem 
mieszkań, Wynajem domów, Wynajem budynków, Wynajem 
pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, 
Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych.

(210) 545893 (220) 2022 08 04
(731) BOBAŁO MARCIN, Długołęka
(540) (znak słowny)
(540) PAGO HR
(510), (511) 35 Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk 
pracy i personelu, Ocena potrzeb personelu, Usługi biur 
pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, 
Dobór personelu [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie 
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Casting [rekru-
tacja] wykonawców, Doradztwo w zakresie zarządzania ka-
drami, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Doradztwo w zakresie planowania kariery, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania 
pracowników biurowych, Usługi biur pośrednictwa pracy dla 
ludzi z umiejętnością obsługi komputera, Usługi nawiązywa-
nia kontaktów zawodowych, Usługi konsultingowe związa-
ne z personelem, Badania dotyczące działalności gospodar-
czej dla nowych przedsiębiorstw, Ogłoszenia odnoszące się 
do rekrutacji personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania sta-
nowisk pracy i rekrutacji personelu, Agencje pośrednictwa 
pracy, Konsultacje dotyczące wyboru personelu, Przeprowa-
dzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych 
w pracy, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Pro-
fesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Pomoc w zarządza-
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niu personelem, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, 
Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Zarządzanie 
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Konsultacje 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą w dziedzinie zarządzania personelem, Doradztwo w za-
kresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, 
Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla perso-
nelu, Leasing pracowniczy, Usługi w zakresie pracowników 
tymczasowych, Gromadzenie informacji na temat persone-
lu, Doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów 
zarządzania jakością, Usługi biura pośrednictwa pracy, Przy-
dzielanie stanowisk pracy, Usługi świadczone przez agencje 
pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu me-
dycznego i pielęgniarskiego, Usługi doradcze i konsultacyj-
ne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji w zakre-
sie rekrutacji personelu, Usługi agencji pośrednictwa pracy, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży 
elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie targów rekru-
tacyjnych, Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy 
i stanowisk, Usługi doradztwa w zakresie obsadzania stano-
wisk, Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, 
Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Dostarczanie infor-
macji w zakresie usług relokacji pracowników, Usługi w za-
kresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, Dostarczanie 
informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, Usługi planowania kariery, Biu-
ra pośrednictwa pracy, Usługi rejestrowania pracowników, 
Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, Usługi 
biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Za-
rządzanie zasobami ludzkimi, Przeprowadzanie programów 
motywacyjnych dla pracowników, Organizowanie i prowa-
dzenie targów pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji per-
sonelu, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia firmy, Doradztwo i konsultacje dotyczące za-
trudnienia, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie per-
sonelu na stanowiska biurowe, Dostarczanie informacji doty-
czących rekrutacji pracowników, Planowanie wykorzystania 
personelu, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwen-
tów, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Usługi 
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Usługi 
agencji pośrednictwa pracy dotyczące au pair, Analiza pracy 
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wyma-
gań względem tego pracownika, Przenoszenie personelu, 
Agencje zatrudnienia, Usługi konsultacyjne i doradcze w za-
kresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania dotyczące rekrutacji personelu, Konsultacje w zakre-
sie zatrudnienia, Dostarczanie informacji na temat rekrutacji 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Rekrutacja 
personelu, Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdze-
nia kompetencji zawodowych, Usługi outsourcingu w zakre-
sie zarządzania relacjami z klientami, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem i zatrudniania, Usługi w zakresie po-
średnictwa pracy, Usług outsourcingu w dziedzinie analityki 
biznesowej, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządza-
nia personelem, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji 
z zakresu działalności gospodarczej, Usługi informacyjne 
dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
pośrednictwa pracy, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania za-
trudnienia dla personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania 

działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zatrud-
nienia, Usługi związane z personelem, Pomoc w zakresie 
rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Dostarczanie 
informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Wyszukiwanie 
miejsc pracy, 41 Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawo-
dowe i coaching, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodo-
wego, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi 
doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkole-
niowe), 45 Usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, 
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy.

(210) 545896 (220) 2022 08 05
(731) RAVIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DĘBICA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAVIX

(531) 05.07.02, 27.05.01
(510), (511) 30 Środki do zakwaszania żywności.

(210) 545898 (220) 2022 08 05
(731) VIG/C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIG/C-Quadrat
(510), (511) 35 Zarządzanie procesami biznesowymi, 36 Zarzą-
dzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym.

(210) 545899 (220) 2022 08 05
(731) VIG/C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIG C-Quadrat Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 35 Zarządzanie procesami biznesowymi, 36 Zarzą-
dzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym.

(210) 545902 (220) 2022 08 05
(731) VIG/C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VIG C-Quadrat TFI

(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Zarządzanie procesami biznesowymi, 36 Zarzą-
dzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym.

(210) 545908 (220) 2022 08 05
(731) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) OLENDER
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),  
Wódka, Likiery, Whisky, Rum, Brandy, Dżin, Wino.

(210) 545917 (220) 2022 08 07
(731) KURACH KOZŁOWSKA LENA BETTER NAILS NAIL SPA, 

Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUICK CLICK

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Manicure (usługi -), Manicure, Pielęgnacja 
urody, Salony piękności, Usługi kosmetyczne, Usługi mani-
cure i pedicure, Usługi manicure świadczone podczas wizyt 
domowych, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgna-
cji paznokci, Usługi pielęgnacji urody.

(210) 545920 (220) 2021 11 08
(731) Rivian IP Holdings, LLC, Plymouth, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIVIAN

(531) 27.05.01, 26.04.07
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki, elektronarzędzia, Silniki 
elektryczne i silniki, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, Ele-
menty sprzęgające i przekładniowe maszyn, z wyjątkiem 
do pojazdów lądowych, Narzędzia rolnicze inne niż narzę-
dzia ręczne obsługiwane ręcznie, Inkubatory do jaj, Automa-
ty sprzedające, Maszyny do wyrównywania nadwozi i ram 
pojazdów oraz konstrukcyjne części zamienne do nich, Dys-
trybutory do pojazdów, Filtry powietrza do silników pojaz-
dów, Cylindry silników do pojazdów, Generatory do pojaz-
dów lądowych, Urządzenia zapłonowe do silników pojaz-
dów lądowych, Dodatki do pojazdów, mianowicie łyżki 
chwytakowe i ostrza do przemieszczania ziemi i przedmio-
tów luzem, Sprężarki pneumatyczne i hydrauliczne do pojaz-
dów, Części do pojazdów lądowych, mianowicie przewody 
do świec zapłonowych, Pompy olejowe do pojazdów lądo-
wych, Kolektory jako część układu wydechowego pojazdu, 
Pompy paliwowe do pojazdów lądowych, Pompy wodne 
do pojazdów lądowych, Części do pojazdów, mianowicie za-
wory zasilania do gaźników, Części pojazdów, mianowicie 

osłony krzywek, Części pojazdów, mianowicie kolektory do-
lotowe, Części pojazdów, mianowicie osłony krzywek silnika, 
Części do pojazdów, mianowicie obudowy silników, Części 
do pojazdów, mianowicie wahacze, Części pojazdów, miano-
wicie popychacze, Części pojazdów, mianowicie chłodnice 
oleju, Części do pojazdów, mianowicie, odpowietrzniki skrzy-
ni korbowej, Części do pojazdów, mianowicie korki i pokry-
wy do zbiorników oleju, Części do pojazdów, mianowicie 
zbiorniki oleju, Tłumiki jako część układów wydechowych 
pojazdów, Części do silników spalinowych do pojazdów lą-
dowych, mianowicie korbowody, Części mechaniczne do sil-
ników do pojazdów lądowych, Bagnety olejowe do pojaz-
dów, Paski rozrządu do silników do pojazdów lądowych, 
Pompy paliwowe do silników pojazdów lądowych, Alterna-
tory do pojazdów lądowych, Generatory prądu, które mogą 
być również używane jako silniki elektryczne do pojazdów, 
Części do pojazdów, mianowicie gaźniki, Części wtryskiwa-
czy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, Sprę-
żarki powietrza do pojazdów, Cylindry silników do pojazdów 
lądowych, Silniki wycieraczek szyby przedniej do pojazdów 
morskich lub lądowych, Części do silników pojazdów, miano-
wicie chłodnice powietrza doładowującego i ich części skła-
dowe, Części do silników pojazdów, mianowicie wymienniki 
ciepła, Przewody zapłonowe do silników pojazdów, Rury wy-
dechowe do pojazdów lądowych, Katalityczne jednostki 
konwertorowe do wydechów pojazdów, Zapłony elektro-
niczne do pojazdów, Metalowe uszczelki silnikowe do pojaz-
dów, Filtry paliwa do silników pojazdów, Wałki rozrządu 
do silników pojazdów, Chłodnice do pojazdów, 9 Urządzenia 
i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, wykrywające, testują-
ce, kontrolne, ratujące życie i dydaktyczne, Urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gro-
madzenia, regulowania lub kontrolowania dystrybucji lub 
użytkowania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, przesyłania, odtwarzania lub przetwarzania 
dźwięku, obrazów lub danych, Nośniki i pliki nagrane i do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, niezapisane cyfro-
we lub analogowe nośniki do nagrywania i przechowywa-
nia, Mechanizmy do aparatów na monety, Kasy fiskalne, urzą-
dzenia liczące, Komputery i komputerowe urządzenia pery-
feryjne, Kombinezony do nurkowania, maski do nurkowania, 
zatyczki do uszu dla nurków, zaciski na nos dla nurków i pły-
waków, rękawice dla nurków, aparaty oddechowe do pływa-
nia pod wodą, Sprzęt gaśniczy, Interfejsy do komputerów, 
Programy komputerowe do projektowania interfejsów użyt-
kownika, Połączone bezprzewodowo elektryczne urządze-
nia bateryjne z wbudowanym zdalnie aktualizowanym opro-
gramowaniem i oprogramowaniem sprzętowym do prze-
chowywania i rozładowywania zmagazynowanej energii 
elektrycznej do użytku w mieszkaniach i budynkach, Połą-
czone bezprzewodowo elektryczne urządzenia bateryjne 
z wbudowanym zdalnie aktualizowanym oprogramowa-
niem i oprogramowaniem sprzętowym do przechowywania 
i rozładowywania zmagazynowanej energii elektrycznej do-
starczanej przez lub do sieci energetycznej lub innego źró-
dła wytwarzania energii elektrycznej w celu stabilizowania 
i zaspokajania zapotrzebowania na energię elektryczną i ce-
lów zużycia energii elektrycznej, Oprogramowanie kompu-
terowe do monitorowania, optymalizacji i regulacji przecho-
wywania i rozładowywania zmagazynowanej energii 
do i z takich bezprzewodowo połączonych elektrycznych 
urządzeń akumulatorowych, Baterie do dostarczania energii 
elektrycznej do silników do pojazdów elektrycznych, Elek-
tryczne złącza do montażu na ścianie do ładowania pojaz-
dów elektrycznych, Przenośne wtykowe złącza zasilania 
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elektrycznego do ładowania pojazdów elektrycznych, Opro-
gramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnej 
do monitorowania poziomu naładowania i stanu pojazdów 
oraz zdalnego sterowania pojazdami, Oprogramowanie 
do pobrania w postaci systemu operacyjnego pojazdu, 
Urządzenia nawigacyjne do pojazdów [komputery pokłado-
we], Lokalizatory pojazdów i urządzenia do odzyskiwania 
pojazdów zaprogramowane do korzystania z globalnego 
systemu pozycjonowania (GPS) i telekomunikacji komórko-
wej, Radia do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe, Ładowar-
ki do akumulatorów do użytku z akumulatorami pojazdów, 
Tempomat do pojazdów silnikowych, Sprzęt do zabezpie-
czania pojazdów, mianowicie elektroniczne monitory wibra-
cji, wstrząsów, ruchu, kąta, temperatury i napięcia, Pojazdy 
samochodowe zawierające mikroprocesor, elektroniczny 
sprzęt zabezpieczający do pojazdów, mianowicie pokłado-
wy system nadzoru pojazdów zawierający kamery i monito-
ry do wykrywania i eliminowania martwych punktów 
po obu stronach pojazdu, Bezprzewodowe nadajniki-od-
biorniki z technologią gromadzenia i wyświetlania statusu 
i śledzenia wszelkich typów pojazdów w środowiskach lokal-
nych, Akumulatory elektryczne do pojazdów, Sprzęt podno-
szący bezpieczeństwo pojazdów, mianowicie elektroniczne 
monitory ciśnienia w oponach, Sprzęt podnoszący bezpie-
czeństwo pojazdów, mianowicie czujniki i kamery cofania, 
Urządzenia do wyważania opon do pojazdów lądowych, 
Bezkluczykowy system otwierania i bezkluczykowy wyłącz-
nik zapłonu do odbiornika sygnału oraz brelok z elektronicz-
nym transponderem sygnału, Prędkościomierze do pojaz-
dów, Wykrywacze obiektów radarowych do użytku w pojaz-
dach, Czujniki GPS montowane w pojeździe do określania 
prędkości ruchu pojazdu, Ładowarki baterii do telefonów 
komórkowych do użytku w pojazdach, Części do silników 
pojazdów, mianowicie termostaty, Sprzęt audio do pojaz-
dów, mianowicie stereo, głośniki, wzmacniacze, korektory, 
zwrotnice i obudowy głośników, Głośniki bezprzewodowe, 
Głośniki audio, Sprzęt stereo, Oprogramowanie komputero-
we do pobrania do sterowania urządzeniami audio, Porty ła-
dowania USB do użytku w pojazdach, Zamki elektryczne 
do pojazdów, Kamery cofania do pojazdów, Sterowniki kli-
matyzacji do pojazdów, Kontrolery bezprzewodowe do zdal-
nego monitorowania i kontrolowania funkcji i stanu innych 
urządzeń lub systemów elektrycznych i mechanicznych, 
mianowicie akumulatora, systemów bezpieczeństwa, oświe-
tlenia, śledzenia i zabezpieczeń, Rozruszniki zdalnie sterowa-
ne do pojazdów, System lokalizacji, śledzenia i bezpieczeń-
stwa pojazdów składający się z anteny i nadajnika radiowego 
do umieszczenia w pojeździe, Regulatory napięcia w pojaz-
dach, Sprzęt audio do pojazdów, mianowicie głośniki do sa-
mochodowych systemów audio, Przyrządy nawigacyjne 
do pojazdów [komputery pokładowe], Złącza elektryczne 
pojazdu silnikowego do przyczepy, Akumulatory do pojaz-
dów, Urządzenia elektryczne, mianowicie stacje ładujące 
do ładowania pojazdów elektrycznych, Komputerowe analiza-
tory silników pojazdów, Przedłużacze do użytku w pojazdach, 
Zasilacze do użytku z pojazdami, Przewody elektryczne 
do użytku z pojazdami, Termostaty do pojazdów, Automa-
tyczne wskaźniki niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, Re-
jestratory przebiegu do pojazdów, Piloty do obsługi alarmów 
w pojazdach, Miarki, Łyżki miarowe, Oprogramowanie do po-
brania w postaci zarządzania flotą pojazdów, Oprogramowa-
nie do pobrania do zarządzania zakupem, finansowaniem, le-
asingiem, ubezpieczeniem, bezpieczeństwem, ochroną i dia-
gnostyką pojazdów, Adaptery elektryczne, Odporne na wa-
runki atmosferyczne osłony adapterów elektrycznych.

(210) 545921 (220) 2022 08 08
(731) NOJMAN TOMASZ S W R, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOT CHICKEN

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.03, 01.15.05
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsłu-
gi [snack-bary], Usługi świadczone przez bary bistro, Snack-
-bary, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), Wypoży-
czanie urządzeń gastronomicznych, Restauracje samoobsłu-
gowe, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje dla 
turystów, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Restauracje z grillem, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów i restaura-
cji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi re-
stauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Bary sałatkowe.

(210) 545922 (220) 2022 08 08
(731) HUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierzby Włościańskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUGA pillows

(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 10 Akcesoria wspomagające współżycie seksual-
ne, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Artyku-
ły do karmienia i smoczki, Meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia 
głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 
Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego 
i pacjentów, Protezy i sztuczne implanty, Urządzenia i przy-
rządy do fizjoterapii, Urządzenia ułatwiające przemieszczanie 
się, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Ochrania-
cze na uszy, Gadżety erotyczne, 44 Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w za-
kresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usłu-
gi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, 
Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzę-
tami, Usługi chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielę-
gnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt,  
Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielę-
gnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne -), 
Zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne -).
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(210) 545924 (220) 2022 08 08
(731) SATURN LIS CERAMIKA SPÓŁKA JAWNA, OPOCZNO
(540) (znak słowny)
(540) Lis ceramika
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z płytkami ceramicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z płytkami ceramicznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z tabliczkami ceramicznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tabliczkami ceramicznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z płytkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z płytkami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z ceramicznymi płytkami podło-
gowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ceramicz-
nymi płytkami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z płytkami łazienkowymi (niemetalowymi), Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z płytkami łazienkowymi 
(niemetalowymi), Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z płytkami kuchennymi (Niemetalowymi -), Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z płytkami kuchennymi (Niemetalowy-
mi -), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ceramicznymi 
płytkami ściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ceramicznymi płytkami ściennymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z płytkami mozaikowymi ściennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z płytkami mozaikowymi 
ściennymi.

(210) 545925 (220) 2022 08 08
(731) PYKA KATARZYNA DAFNE, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRYSTALSTONE

(531) 27.05.05, 27.05.22
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Akcesoria 
do wyrobu biżuterii, Biżuteria.

(210) 545929 (220) 2022 08 05
(731) MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Solution by MPS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła w płynie, mydła w pianie, żele pod 
prysznic, balsamy do ciała, kremy do twarzy, kremy do cia-
ła, kremy do rąk, szampony, odżywki do włosów, masła 
do ciała, scruby do mycia ciała, peelingi do twarzy, płyny 
micelarne, toniki do twarzy, kremy do stóp, płyny do hi-
gieny intymnej, balsamy do ust, pasty do zębów, płyny 
do płukania jamy ustnej, maski do włosów, kremy pod 
oczy, płyny do demakijażu, produkty myjące dla dzieci, 
mgiełki do ciała, dezodoranty w kulce, olejki do mycia, 
olejki do demakijażu, olejki do ciała, olejki do twarzy, 
wazelina kosmetyczna, balsamy po opalaniu, kremy z fil-
trem, kosmetyki samoopalające, wcierki do włosów, Płyny 
do mycia podłóg, płyny do mycia urządzeń sanitarnych, 
płyny do mycia łazienek, płyny do mycia stołów, płyny 

do mycia urządzeń kuchennych, płyny do mycia szyb 
i luster, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia maszyn 
produkcyjnych, płyny do mycia kafli, płyny do mycia da-
chów, płyny do mycia schodów, płyny do mycia tapicerki. 
płyny do mycia samochodów, płyny do płukania tkanin, 
płyny do prania, płyny do mycia płyt chodnikowych, pły-
ny do mycia nagrobków, płyny do mycia mebli.

(210) 545931 (220) 2022 08 05
(731) SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW MOKPOL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m mokpol

(531) 01.07.06, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 Farby, pokosty, lakiery, 3 Środki do prania 
i bielenia, środki do czyszczenia, polerowania i ścierania, 
mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki, środki do pie-
lęgnacji włosów, środki do mycia zębów, 5 Żywność dla 
dzieci, środki do niszczenia szkodników, 16 Papier i karton, 
papeteria, pędzle, 20 Meble, lustra, wyroby nie objęte  
innymi klasami z drewna i masy plastycznej, 21 Narzędzia 
i naczynia dla gospodarstw domowych lub kuchenne, 
szczotki, sprzęt do czyszczenia, wyroby ze szkła, porcela-
ny, 24 Tkaniny, wyroby tekstylne, nakrycia na łóżka i stoły, 
25 Ubrania, buty, nakrycia głowy, 28 Gry, zabawki, artykuły 
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 29 Mięso, 
ryby, drób, owoce i warzywa konserwowane, suszone, 
galaretki, konfitury, jaja, mleko, wyroby z mleka, oleje ja-
dalne i tłuszcze, konserwy, pikle, sosy, 30 Kawa, herbata, 
kakao, cukier, ryż, namiastki kawy, mąka i preparaty zbo-
żowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, 
miód, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 
31 Produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, świeże owo-
ce i jarzyny, nasiona, rośliny i naturalne kwiaty, 32 Piwo, 
wody mineralne i gazowane, syropy, napoje i soki owoco-
we, 33 Napoje alkoholowe, 34 Tytoń, wyroby tytoniowe,  
art. dla palących, zapałki, 39 Transport i magazynowanie.

(210) 545932 (220) 2022 08 05
(731) AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C COLOSTRUM active

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.02.01, 26.03.01, 26.03.07
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Leki dla ludzi.

(210) 545934 (220) 2022 08 05
(731) GRABEUS PATRYK, Pyskowice
(540) (znak słowny)
(540) TIBO
(510), (511) 12 Hulajnogi elektryczne.
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(210) 545935 (220) 2022 08 05
(731) GRABEUS PATRYK, Pyskowice
(540) (znak słowny)
(540) MUKUTA
(510), (511) 12 Hulajnogi elektryczne.

(210) 545938 (220) 2022 08 08
(731) KĘSKA SYLWESTER, Gózd
(540) (znak słowny)
(540) NEXBUD
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 545940 (220) 2022 08 08
(731) RUTKOWSKA-GLIŃSKA BEATA PROMOTEKA, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTANEK DOM

(531) 07.01.24, 26.11.12, 26.04.09, 07.03.02, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 11 Lodówki do użytku domowego, Lodówki, 
Domowe oczyszczacze powietrza, Oczyszczacze powietrza, 
Oczyszczacze powietrza [do użytku domowego].

(210) 545941 (220) 2022 08 08
(731) POLAKIEWICZ MARCIN POLCONTROL, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Wegarnik
(510), (511) 43 Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywno-
ści i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmo-
we [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Ka-
wiarnie, Koktajlbary, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Ofe-
rowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żyw-
ności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, 
Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowy-
wanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla 
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Re-
stauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restau-
racje z grillem, Rzeźbienie w jedzeniu, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowa-
nie napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów 
w pubach z browarem, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach in-
ternetowych, Serwowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, Serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Snack-bary, Stołówki, Usługi barmanów, Usłu-
gi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
piwnych, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów 
z sokami, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), 
Usługi doradców w zakresie win, Usługi herbaciarni, Usługi 
kawiarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], 
Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, 

Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków 
piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usługi pensjonatów, 
Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi prywatnego 
klubu picia, Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji 
fast-food, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji 
serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających posił-
ki na wynos, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi re-
stauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji wa-
shoku, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyj-
ne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restau-
racyjne świadczone przez hotele, Usługi snack-barów, Usługi 
świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie bankietów, 
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posił-
ków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie 
kantyn, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
w zakresie pubów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], 
Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w za-
kresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Winiarnie, Zapew-
nianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach.

(210) 545942 (220) 2022 08 08
(731) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 7 Filtry paliwa, Filtry olejowe, Separatory oleju, 
Filtry do silników, Filtry oleju do silników, Filtry powietrza 
do silników, Filtry będące częściami silników, Filtry oleju 
do silników elektrycznych i silników, Oczyszczacze powietrza 
[filtry] do silników, Filtry powietrza do silników samochodo-
wych, Filtry paliwa do silników pojazdów, Filtry [części ma-
szyn lub silników], Filtry do silników spalinowych wewnętrz-
nego spalania, Filtry do oczyszczania chłodzącego powie-
trza, do silników, Filtry do gorących gazów, do użytku z silni-
kami spalinowymi wewnętrznego spalania, 9 Monitory wy-
świetlające, Wyświetlacze numeryczne, Wyświetlacze elek-
troniczne, Panele wyświetlające elektroniczne, Elektroniczne 
tablice wyświetlające, Panele wyświetlające do pojazdów, 
Panele sterujące do pojazdów, Bezprzewodowe sterowniki 
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i sta-
tusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektro-
nicznych i mechanicznych, Programowalne urządzenia ste-
rujące, Mikroprocesorowe urządzenia sterujące, Komputero-
we urządzenia sterujące, Serwery komputerowe, Serwery 
sieciowe, Serwery w chmurze, Serwery komputerowych baz 
danych, Elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, 
Centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania infor-
macji danych dźwięku lub obrazów, Urządzenia telekomuni-
kacyjne, Oprogramowanie komputerowe, Mobilne aplikacje, 
Aplikacje do pobrania, Aplikacje do rejestrowania i odtwa-
rzania obrazu, Urządzenia do analizy obrazów, Urządzenia 
do rejestrowania i nagrywania danych, Oprogramowanie 
komputerowe dla elektronicznych systemów informacji pa-
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sażerskiej w pojazdach lądowych, Komputerowe systemy, 
Komputerowe systemy operacyjne, Komputerowe progra-
my operacyjne, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, 
lokalizacyjne, do namierzania celu, Urządzenia do lokalizacji 
pojazdów, Urządzenia GPS, Oprogramowanie do systemów 
nawigacyjnych GPS, Multimedialne systemy nawigacji GPS, 
Odbiorniki do systemów globalnego pozycjonowania GPS, 
Systemy do nawigacji do pojazdów wyposażonych w inte-
raktywne wyświetlacze, Wyświetlacze do pojazdów, Elek-
troniczne systemy wyświetlające dla kierowców pojazdów, 
Zintegrowane elektroniczne systemy zabezpieczające 
do pojazdów lądowych, Pokładowe systemy elektroniczne 
do wspomagania kierowania pojazdem, Systemy monitoro-
wania alarmów, Systemy przetwarzania danych, Urządzenia 
i przyrządy do nadzorowania, Skomputeryzowana aparatura 
do analizowania, Oprogramowanie komputerowe do pobra-
nia, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, 
Sprzęt komputerowy [hardware], Urządzenia elektryczne 
do kontroli pojazdów lądowych [monitorowanie lub nadzór], 
Interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające 
informacje co do nawigacji i podróży, Interaktywne oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
Interaktywne urządzenia do transferu danych, Interaktywne 
systemy komputerowe, Programy narzędziowe do przepro-
wadzania diagnostyki systemów komputerowych, Oprogra-
mowanie do zdalnej diagnostyki, Oprogramowanie do rze-
czywistości wirtualnej i rozszerzonej, Bezprzewodowe urzą-
dzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych, 
Okulary inteligentne, Okulary do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Gogle multimedialne, Wyświetlacze rzeczywi-
stości rozszerzonej zakładane na głowę, Sprzęt komputero-
wy do rzeczywistości rozszerzonej, Baterie, Baterie elek-
tryczne, Baterie do pojazdów, Wyświetlacze, Znaki pod-
świetlane od tyłu, Mechaniczne podświetlane szyldy,  
11 Filtry powietrza, Filtry do klimatyzacji, Filtry elektryczne 
do klimatyzacji, Filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyj-
nych, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, 
12 Tramwaje, Autobusy, Autokary, Pojazdy do poruszania się 
po ziemi, Części zamienne do tramwajów, autobusów, auto-
karów i pojazdów lądowych, zawarte w tej klasie, Części i ak-
cesoria do pojazdów lądowych, Przeguby i części przegu-
bów do pojazdów lądowych, Klocki hamulcowe do pojaz-
dów lądowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towa-
rów: filtry paliwa, filtry olejowe, separatory oleju, filtry do sil-
ników, filtry oleju do silników, filtry powietrza do silników, fil-
try będące częściami silników, filtry oleju do silników elek-
trycznych i silników, oczyszczacze powietrza [filtry] do silni-
ków, filtry powietrza do silników samochodowych, filtry pali-
wa do silników pojazdów, filtry [części maszyn lub silników], 
filtry do silników spalinowych wewnętrznego spalania, filtry 
do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, filtry 
do gorących gazów, do użytku z silnikami spalinowymi we-
wnętrznego spalania, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących 
towarów: monitory wyświetlające, wyświetlacze numerycz-
ne, wyświetlacze elektroniczne, panele wyświetlające elek-
troniczne, elektroniczne tablice wyświetlające, panele wy-
świetlające do pojazdów, znaki oraz wyświetlacze informa-
cyjne i reklamowe [podświetlane], panele sterujące do po-
jazdów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitoro-
wania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń 
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicz-
nych, programowalne urządzenia sterujące, mikroprocesoro-
we urządzenia sterujące, komputerowe urządzenia sterujące, 
serwery komputerowe, serwery sieciowe, serwery w chmu-
rze, serwery komputerowych baz danych, elektryczne i elek-

troniczne urządzenia sterujące, centralne jednostki przetwa-
rzające do przetwarzania informacji danych dźwięku lub ob-
razów, urządzenia telekomunikacyjne, oprogramowanie 
komputerowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towa-
rów: mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje 
do rejestrowania i odtwarzania obrazu, urządzenia do anali-
zy obrazów, urządzenia do rejestrowania i nagrywania da-
nych, oprogramowanie komputerowe dla elektronicznych 
systemów informacji pasażerskiej w pojazdach lądowych, 
komputerowe systemy, komputerowe systemy operacyjne, 
komputerowe programy operacyjne, Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, na-
stępujących towarów: urządzenia nawigacyjne, naprowadza-
jące, lokalizacyjne, do namierzania celu, urządzenia do lokali-
zacji pojazdów, urządzenia GPS, oprogramowanie do syste-
mów nawigacyjnych GPS, multimedialne systemy nawigacji 
GPS, odbiorniki do systemów globalnego pozycjonowania 
GPS, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za po-
średnictwem sieci Internet, następujących towarów: systemy 
do nawigacji do pojazdów wyposażonych w interaktywne 
wyświetlacze, wyświetlacze do pojazdów, elektroniczne sys-
temy wyświetlające dla kierowców pojazdów, zintegrowane 
elektroniczne systemy zabezpieczające do pojazdów lądo-
wych, pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania kie-
rowania pojazdem, systemy monitorowania alarmów, znaki 
podświetlane od tyłu, mechaniczne podświetlane szyldy, 
wyświetlacze, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
systemy przetwarzania danych, urządzenia i przyrządy 
do nadzorowania, skomputeryzowana aparatura do analizo-
wania, oprogramowanie komputerowe do pobrania, prze-
znaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramo-
wanie komputerowe, sprzęt komputerowy [hardware], urzą-
dzenia elektryczne do kontroli pojazdów lądowych [monito-
rowanie lub nadzór], interaktywne oprogramowanie kom-
puterowe zapewniające informacje co do nawigacji i podró-
ży, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające wymianę informacji, interaktywne urządzenia 
do transferu danych, interaktywne systemy komputerowe, 
programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki 
systemów komputerowych, oprogramowanie do zdalnej 
diagnostyki, oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne 
do transmisji treści multimedialnych, okulary inteligentne, 
okulary do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, gogle 
multimedialne, wyświetlacze rzeczywistości rozszerzonej za-
kładane na głowę, sprzęt komputerowy do rzeczywistości 
rozszerzonej, baterie, baterie elektryczne, baterie do pojaz-
dów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za po-
średnictwem sieci Internet, następujących towarów: filtry 
powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry elektryczne do klimaty-
zacji, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry 
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Inter-
net, następujących towarów: tramwaje, autobusy, autokary, 
pojazdy do poruszania się po ziemi, części zamienne 
do tramwajów, autobusów, autokarów i pojazdów lądowych, 
części i akcesoria do pojazdów lądowych, przeguby i części 
przegubów do pojazdów lądowych, klocki hamulcowe 
do pojazdów lądowych, 37 Naprawa, serwisowanie i konser-
wacja pojazdów lądowych, tramwajów, autobusów, autoka-
rów, Montaż części zamiennych i akcesoriów do pojazdów 
lądowych, tramwajów, autobusów, autokarów, Instalowanie, 
montaż, serwisowanie i naprawa komputerów, sieci kompu-
terowych, osprzętu komputerowego, paneli wyświetlają-
cych, tablic wyświetlających, urządzeń sterujących, urządzeń 
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telekomunikacyjnych, urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych, Instalowanie, montaż, serwisowanie i naprawa urzą-
dzeń elektronicznych systemów informacji pasażerskiej 
w pojazdach lądowych, Instalowanie, montaż, serwisowanie 
i naprawa baterii w pojazdach lądowych, Instalowanie, mon-
taż, serwisowanie i naprawa baterii do pojazdów lądowych, 
41 Fotografia z zakresu diagnostyki, naprawy i obsługi pojaz-
dów, Szkolenia online z zakresu pojazdów, Szkolenia i szkole-
nia online, Szkolenia edukacyjne, Usługi fotograficzne dla 
celów diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów, Usługi na-
grywania audio i wideo dla celów diagnostyki, naprawy i ob-
sługi pojazdów, Realizacja nagrań audio i wideo z zakresu 
diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów, Skomputeryzowa-
ne szkolenia, Usługi tłumaczenia symultanicznego, Tłuma-
czenia językowe ustne, Tłumaczenia ustne, pisemne i symul-
taniczne, Tłumaczenia, 42 Usługi diagnostyki komputerowej, 
Usługi testowania diagnostyczne wspomagane komputero-
wo, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania awarii, Monitorowanie elektronicznych systemów 
informacji pasażerskiej w pojazdach lądowych w celu wykry-
wania awarii, Zdalne monitorowanie elektronicznych syste-
mów informacji pasażerskiej w pojazdach lądowych w celu 
wykrywania awarii, Programowanie komputerów, Aktualiza-
cja programów komputerowych, Konserwacja programów 
komputerowych, Instalowanie programów komputerowych, 
Wdrażanie programów komputerowych, Instalowanie opro-
gramowania komputerowego, Analizy systemów kompute-
rowych, Analizy komputerowe, Pomiary parametrów pojaz-
dów lądowych, Zdalne monitorowanie systemów pojazdów 
lądowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie stanu 
pojazdów, Zdalne monitorowanie stanu pojazdów, Diagno-
zowanie problemów z pojazdami lądowymi przy użyciu 
oprogramowania, Monitorowanie systemów pojazdów lą-
dowych w celu wykrywania awarii, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Usługi diagnosty-
ki komputerowej problemów z pojazdami lądowymi.

(210) 545945 (220) 2022 08 08
(731) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLARIS

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 Filtry paliwa, Filtry olejowe, Separatory oleju, 
Filtry do silników, Filtry oleju do silników, Filtry powietrza 
do silników, Filtry będące częściami silników, Filtry oleju 
do silników elektrycznych i silników, Oczyszczacze powietrza 
[filtry] do silników, Filtry powietrza do silników samochodo-
wych, Filtry paliwa do silników pojazdów, Filtry [części ma-
szyn lub silników], Filtry do silników spalinowych wewnętrz-
nego spalania, Filtry do oczyszczania chłodzącego powie-
trza, do silników, Filtry do gorących gazów, do użytku z silni-
kami spalinowymi wewnętrznego spalania, 9 Monitory wy-
świetlające, Wyświetlacze numeryczne, Wyświetlacze elek-
troniczne, Panele wyświetlające elektroniczne, Elektroniczne 
tablice wyświetlające, Panele wyświetlające do pojazdów, 
Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, metalo-
we [podświetlane], Panele sterujące do pojazdów, Bezprze-
wodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli 
funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów 
elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, Programo-
walne urządzenia sterujące, Mikroprocesorowe urządzenia 
sterujące, Komputerowe urządzenia sterujące, Serwery kom-

puterowe, Serwery sieciowe, Serwery w chmurze, Serwery 
komputerowych baz danych, Elektryczne i elektroniczne 
urządzenia sterujące, Centralne jednostki przetwarzające 
do przetwarzania informacji danych dźwięku lub obrazów, 
Urządzenia telekomunikacyjne, Oprogramowanie kompute-
rowe, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje 
do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Urządzenia do anali-
zy obrazów, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania da-
nych, Oprogramowanie komputerowe dla elektronicznych 
systemów informacji pasażerskiej w pojazdach lądowych, 
Komputerowe systemy, Komputerowe systemy operacyjne, 
Komputerowe programy operacyjne, Urządzenia nawigacyj-
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu, 
Urządzenia do lokalizacji pojazdów, Urządzenia GPS, Opro-
gramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, Multimedial-
ne systemy nawigacji GPS, Odbiorniki do systemów global-
nego pozycjonowania GPS, Systemy do nawigacji do pojaz-
dów wyposażonych w interaktywne wyświetlacze, Wyświe-
tlacze do pojazdów, Elektroniczne systemy wyświetlające dla 
kierowców pojazdów, Zintegrowane elektroniczne systemy 
zabezpieczające do pojazdów lądowych, Pokładowe syste-
my elektroniczne do wspomagania kierowania pojazdem, 
Systemy monitorowania alarmów, Systemy przetwarzania 
danych, Urządzenia i przyrządy do nadzorowania, Skompu-
teryzowana aparatura do analizowania, Oprogramowanie 
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego mo-
nitorowania i analizy, Sprzęt komputerowy [hardware], Urzą-
dzenia elektryczne do kontroli pojazdów lądowych [monito-
rowanie lub nadzór], Interaktywne oprogramowanie kom-
puterowe zapewniające informacje co do nawigacji i podró-
ży, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające wymianę informacji, Interaktywne urządzenia 
do transferu danych, Interaktywne systemy komputerowe, 
Programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki 
systemów komputerowych, Oprogramowanie do zdalnej 
diagnostyki, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne 
do transmisji treści multimedialnych, Okulary inteligentne, 
Okulary do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Gogle 
multimedialne, Wyświetlacze rzeczywistości rozszerzonej 
zakładane na głowę, Sprzęt komputerowy do rzeczywistości 
rozszerzonej, Baterie, Baterie elektryczne, Baterie do pojaz-
dów, Wyświetlacze, Znaki podświetlane od tyłu, Mechanicz-
ne podświetlane szyldy, 11 Filtry powietrza, Filtry do klimaty-
zacji, Filtry elektryczne do klimatyzacji, Filtry powietrza 
do urządzeń klimatyzacyjnych, Filtry do użytku z urządzenia-
mi do klimatyzacji, 12 Tramwaje, Autobusy, Autokary, Pojazdy 
do poruszania się po ziemi, Części zamienne do tramwajów, 
autobusów, autokarów i pojazdów lądowych, zawarte w tej 
klasie, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Przeguby 
i części przegubów do pojazdów lądowych, Klocki hamulco-
we do pojazdów lądowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następu-
jących towarów: filtry paliwa, filtry olejowe, separatory oleju, 
filtry do silników, filtry oleju do silników, filtry powietrza 
do silników, filtry będące częściami silników, filtry oleju do sil-
ników elektrycznych i silników, oczyszczacze powietrza [fil-
try] do silników, filtry powietrza do silników samochodo-
wych, filtry paliwa do silników pojazdów, filtry [części maszyn 
lub silników], filtry do silników spalinowych wewnętrznego 
spalania, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, 
do silników, filtry do gorących gazów, do użytku z silnikami 
spalinowymi wewnętrznego spalania, Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, 
następujących towarów: monitory wyświetlające, wyświetla-
cze numeryczne, wyświetlacze elektroniczne, panele wy-
świetlające elektroniczne, elektroniczne tablice wyświetlają-
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ce, panele wyświetlające do pojazdów, znaki oraz wyświetla-
cze informacyjne i reklamowe [podświetlane], panele steru-
jące do pojazdów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego 
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych 
urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych 
i mechanicznych, programowalne urządzenia sterujące, mi-
kroprocesorowe urządzenia sterujące, komputerowe urzą-
dzenia sterujące, serwery komputerowe, serwery sieciowe, 
serwery w chmurze, serwery komputerowych baz danych, 
elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, centralne 
jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji da-
nych dźwięku lub obrazów, urządzenia telekomunikacyjne, 
oprogramowanie komputerowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, nastę-
pujących towarów: mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, 
aplikacje do rejestrowania i odtwarzania obrazu, urządzenia 
do analizy obrazów, urządzenia do rejestrowania i nagrywa-
nia danych, oprogramowanie komputerowe dla elektronicz-
nych systemów informacji pasażerskiej w pojazdach lądo-
wych, komputerowe systemy, komputerowe systemy opera-
cyjne, komputerowe programy operacyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Inter-
net, następujących towarów: urządzenia nawigacyjne, na-
prowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu, urządze-
nia do lokalizacji pojazdów, urządzenia GPS, oprogramowa-
nie do systemów nawigacyjnych GPS, multimedialne syste-
my nawigacji GPS, odbiorniki do systemów globalnego po-
zycjonowania GPS, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących to-
warów: systemy do nawigacji do pojazdów wyposażonych 
w interaktywne wyświetlacze, wyświetlacze do pojazdów, 
elektroniczne systemy wyświetlające dla kierowców pojaz-
dów, zintegrowane elektroniczne systemy zabezpieczające 
do pojazdów lądowych, pokładowe systemy elektronicz-
ne do wspomagania kierowania pojazdem, systemy mo-
nitorowania alarmów, znaki podświetlane od tyłu, mecha-
niczne podświetlane szyldy, wyświetlacze, Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci 
Internet, następujących towarów: systemy przetwarzania 
danych, urządzenia i przyrządy do nadzorowania, skompute-
ryzowana aparatura do analizowania, oprogramowanie 
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego mo-
nitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe, sprzęt 
komputerowy [hardware], urządzenia elektryczne do kontro-
li pojazdów lądowych [monitorowanie lub nadzór], interak-
tywne oprogramowanie komputerowe zapewniające infor-
macje co do nawigacji i podróży, interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, in-
teraktywne urządzenia do transferu danych, interaktywne 
systemy komputerowe, programy narzędziowe do przepro-
wadzania diagnostyki systemów komputerowych, oprogra-
mowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do rze-
czywistości wirtualnej i rozszerzonej, bezprzewodowe urzą-
dzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych, 
okulary inteligentne, okulary do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, gogle multimedialne, wyświetlacze rzeczywi-
stości rozszerzonej zakładane na głowę, sprzęt komputero-
wy do rzeczywistości rozszerzonej, baterie, baterie elektrycz-
ne, baterie do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących 
towarów: filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry elek-
tryczne do klimatyzacji, filtry powietrza do urządzeń klimaty-
zacyjnych, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednic-
twem sieci Internet, następujących towarów: tramwaje, auto-
busy, autokary, pojazdy do poruszania się po ziemi, części 
zamienne do tramwajów, autobusów, autokarów i pojazdów 

lądowych, części i akcesoria do pojazdów lądowych, przegu-
by i części przegubów do pojazdów lądowych, klocki hamul-
cowe do pojazdów lądowych, 37 Naprawa, serwisowanie 
i konserwacja pojazdów lądowych, tramwajów, autobusów, 
autokarów, Montaż części zamiennych i akcesoriów do po-
jazdów lądowych, tramwajów, autobusów, autokarów, Insta-
lowanie, montaż, serwisowanie i naprawa komputerów, sieci 
komputerowych, osprzętu komputerowego, paneli wyświe-
tlających, tablic wyświetlających, urządzeń sterujących, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych, Instalowanie, montaż, serwisowanie i naprawa 
urządzeń elektronicznych systemów informacji pasażerskiej 
w pojazdach lądowych, Instalowanie, montaż, serwisowanie 
i naprawa baterii w pojazdach lądowych, Instalowanie, mon-
taż, serwisowanie i naprawa baterii do pojazdów lądowych, 
41 Fotografia z zakresu diagnostyki, naprawy i obsługi pojaz-
dów, Szkolenia online z zakresu pojazdów, Szkolenia i szkole-
nia online, Szkolenia edukacyjne, Usługi fotograficzne dla 
celów diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów, Usługi na-
grywania audio i wideo dla celów diagnostyki, naprawy i ob-
sługi pojazdów, Realizacja nagrań audio i wideo z zakresu 
diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów, Skomputeryzowa-
ne szkolenia, Usługi tłumaczenia symultanicznego, Tłuma-
czenia językowe ustne, Tłumaczenia ustne, pisemne i symul-
taniczne, Tłumaczenia, 42 Usługi diagnostyki komputerowej, 
Usługi testowania diagnostyczne wspomagane komputero-
wo, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania awarii, Monitorowanie elektronicznych systemów 
informacji pasażerskiej w pojazdach lądowych w celu wykry-
wania awarii, Zdalne monitorowanie elektronicznych syste-
mów informacji pasażerskiej w pojazdach lądowych w celu 
wykrywania awarii, Programowanie komputerów, Aktualiza-
cja programów komputerowych, Konserwacja programów 
komputerowych, Instalowanie programów komputerowych, 
Wdrażanie programów komputerowych, Instalowanie opro-
gramowania komputerowego, Analizy systemów kompute-
rowych, Analizy komputerowe, Pomiary parametrów pojaz-
dów lądowych, Zdalne monitorowanie systemów pojazdów 
lądowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie stanu 
pojazdów, Zdalne monitorowanie stanu pojazdów, Diagno-
zowanie problemów z pojazdami lądowymi przy użyciu 
oprogramowania, Monitorowanie systemów pojazdów lą-
dowych w celu wykrywania awarii, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Usługi diagnosty-
ki komputerowej problemów z pojazdami lądowymi.

(210) 545951 (220) 2022 08 08
(731) EKO-BYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.01, 24.15.13, 24.15.03
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wy-
najem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiór-
kowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 39 Usługi 
przewozu, Transport, Usługi wynajmu związane z pojazdami, 
transportem i magazynowaniem, Transport (usługi nawigacji 
-), Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowa-
niem, Pakowanie i składowanie towarów, 40 Kruszenie kamie-
ni, Recykling i uzdatnianie odpadów, Dostarczanie informacji 
dotyczących obróbki materiałów, Niszczenie dokumentów, 
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Obróbka betonu, Obróbka i przetwarzanie papieru, Obróbka 
i recykling opakowań, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, 
Usługi niszczenia dokumentów, Usługi niszczenia dysków 
twardych, 44 Niszczenie chwastów, Pielęgnacja ogrodów, 
Usługi niszczenia chwastów, Usługi koszenia trawników.

(210) 545952 (220) 2022 08 08
(731) EKO-BYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.03, 24.15.13, 24.17.01
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wy-
najem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiór-
kowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 39 Usługi 
przewozu, Transport, Usługi wynajmu związane z pojazdami, 
transportem i magazynowaniem, Transport (usługi nawigacji 
-), Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowa-
niem, Pakowanie i składowanie towarów, 40 Kruszenie kamie-
ni, Recykling i uzdatnianie odpadów, Dostarczanie informacji 
dotyczących obróbki materiałów, Niszczenie dokumentów, 
Obróbka betonu, Obróbka i przetwarzanie papieru, Obróbka 
i recykling opakowań, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, 
Usługi niszczenia dokumentów, Usługi niszczenia dysków 
twardych, 44 Niszczenie chwastów, Pielęgnacja ogrodów, 
Usługi niszczenia chwastów, Usługi koszenia trawników.

(210) 545953 (220) 2022 08 08
(731) CALDO - IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CALDO

(531) 26.03.23, 26.15.25, 27.01.25, 27.05.01
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Systemy HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacje cen-
tralnego ogrzewania, Instalacje do filtrowania powietrza, 
Instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje 
do wentylacji, Instalacje do wyciągu powietrza, Instalacje 
grzewcze do powietrza, Instalacje wentylacyjne, Klimatyza-
tory montowane przy oknach [do celów przemysłowych], 
Klimatyzatory pokojowe, Połączone urządzenia grzewcze 
i klimatyzacyjne, Urządzenia do chłodzenia powietrza, 
Urządzenia do wentylacji, 17 Farby izolacyjne, Folie me-
talowe izolacyjne, Materiały ciepłochronne, Materiały izo-
lacyjne, Substancje do izolacji przeciwwilgociowych bu-
dynków, Oleje izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Izolacyjne 
folie metalowe, Izolacyjne materiały ognioodporne, Lakier 
izolacyjny, Wełna mineralna jako izolator, Taśmy izolacyjne, 
Taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego 
czy domowego, Taśmy uszczelniające do drzwi i okien, 
Związki chemiczne do uszczelniania przecieków, Sztuczne 
żywice jako półprodukty, Materiały uszczelniające, Sub-
stancje uszczelniające do połączeń, 35 Sprzedaż detaliczna 
i hurtowa materiałów izolacyjnych oraz instalacji i urządzeń 

do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, 37 Izolacja termiczna budynków, Izolacja dachów, 
rur, rurociągów, Izolacja termiczna okien, Izolacja ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja), Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, 
Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja, konserwacja 
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa 
i konserwacja sprzętu grzewczego, Konserwacja systemów 
elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Modernizacja insta-
lacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, 
Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Naprawa 
i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konser-
wacja urządzeń do wentylacji, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń do klimaty-
zacji, Naprawa urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń 
do odzyskiwania ciepła, Odnawianie instalacji klimatyza-
cyjnych, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 
Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Regular-
ne serwisowanie urządzeń do wentylacji, Usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 
Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Mo-
dernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urzą-
dzeń do klimatyzacji, 42 Doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, Usługi projektowania, Doradztwo w za-
kresie projektów technologicznych, Usługi doradcze zwią-
zane z projektowaniem budynków, Usługi projektowania 
technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, Usłu-
gi projektowania technicznego związane z urządzeniami 
i instalacjami do chłodzenia.

(210) 545958 (220) 2022 08 09
(731) BELTA-IWACZ ALEKSANDRA, Mazańcowice
(540) (znak słowny)
(540) MAMOLOGIA
(510), (511) 41 Wydawanie audiobooków, Szkolenia edu-
kacyjne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla-
mowych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,  
Nauczanie i szkolenia, Zapewnianie szkoleń online, Usługi 
nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informa-
cji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Publikowa-
nie książek, 44 Usługi psychologów.

(210) 545961 (220) 2022 08 09
(731) ELEKTRONICZNEZAPISY.PL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elektronicznezapisy.pl

(531) 26.04.06, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, Publikacja kalendarzy imprez.
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(210) 545966 (220) 2022 08 09
(731) INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iBT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Zapewnianie szkoleń 
online, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Usługi w zakresie szkolenia zawo-
dowego, Szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, 
42 Doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, 
Usługi w zakresie doradztwa technicznego, Usługi nauko-
we i technologiczne, Badania inżynieryjne, Badania labora-
toryjne, Badania i opracowywanie projektów technicznych, 
Badania nad procesami przemysłowymi, Badania naukowe, 
Badania techniczne, Badania naukowe i przemysłowe, Usługi 
projektowania.

(210) 545971 (220) 2022 08 08
(731) SHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.14, 26.04.04, 26.04.14, 02.09.01, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 28 Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe, 
Gry karciane, Karty na wymianę [gry karciane], Zestawy gier 
planszowych, Żetony do gier, Zestawy pytań do gier planszo-
wych, Futerały na akcesoria do gier, Gry towarzyskie.

(210) 545974 (220) 2022 08 08
(731) SHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.14, 26.04.04, 26.04.12, 26.03.01, 
26.03.07, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 28 Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe, 
Gry karciane, Karty na wymianę [gry karciane], Zestawy gier 
planszowych, Żetony do gier, Zestawy pytań do gier planszo-
wych, Futerały na akcesoria do gier, Gry towarzyskie.

(210) 545982 (220) 2022 08 08
(731) SKALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 06.01.01, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki.

(210) 545987 (220) 2022 08 08
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Riviva Łyk radości

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Soki owocowe, warzywne, owocowo - wa-
rzywne, napoje owocowe, warzywne i owocowo - wa-
rzywne.

(210) 545989 (220) 2022 08 09
(731) SUKCESJA BOWLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aplauz SALA BANKIETOWA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, Infor-
macja o rekreacji, Organizowanie konkursów rozrywkowych, 
Usługi parków rozrywki, Planowanie przyjęć rozrywkowych, 
Rezerwacja miejsc na widowiska, Organizacja koncertów, 
Udostępnianie sal do gry w bilard, Edukacja, rozrywka, sport, 
Usługi rozrywkowe, Organizowanie rozrywki, Szkolenie i in-
struktaż, Szkolenia sportowe, Prowadzenie warsztatów [szko-
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lenia], Organizowanie imprez sportowych, Udostępnianie sal 
do tańca i ich wyposażenia, Organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, Organizowanie imprez integracyjnych i oko-
licznościowych, Koncerty muzyczne, Rezerwacja biletów 
na imprezy rekreacyjne, na wydarzenia rozrywkowe, wyda-
rzenia kulturalne oraz na widowiska, koncerty i wydarzenia 
sportowe, Organizowanie rozrywki na imprezy urodzinowe, 
Zajęcia zorganizowane dla dzieci, Warsztaty dla dzieci, Orga-
nizowanie balów, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zjazdów, 
warsztatów, pokazów, Informacja o wszystkich wymienio-
nych powyżej w niniejszej klasie usługach, 43 Usługi: barowe, 
barów szybkiej obsługi, restauracji samoobsługowych, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usłu-
gi cateringu zewnętrznego, Organizacja cateringu na impre-
zy, Organizacja przyjęć (żywność i napoje), Przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Catering obejmujący 
żywność i napoje dla instytucji, Informacja o wszystkich wy-
mienionych powyżej w niniejszej klasie usługach.

(210) 545991 (220) 2022 08 09
(731) SUKCESJA BOWLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Król Kul CENTRUM INTEGRACJI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.09.05, 26.01.16
(510), (511) 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, Infor-
macja o rekreacji, Usługi klubowe, Organizowanie konkursów 
rozrywkowych, Usługi lunaparków, Usługi parków rozrywki, 
Planowanie przyjęć rozrywkowych, Rezerwacja miejsc na wi-
dowiska, Organizacja koncertów, Udostępnianie obiektów 
sportowych, Udostępnianie sal gier, Wynajmowanie sal do gry 
w kręgle, Wynajmowanie sal do gry w bilard, Planowanie roz-
rywki, Organizowanie i prowadzenie sal do gry w kręgle, Udo-
stępnianie sal do gry w kręgle, Informacja o grze w kręgle,  
Organizowanie i prowadzenie sal do gry w bilard, Udostępnia-
nie sal do gry w bilard, Informacje o grze w bilard, Organizo-
wanie konkursów gry w bilard, Organizowanie konkursów gry 
w kręgle, Edukacja, rozrywka, sport, Usługi rozrywkowe, Centra 
rozrywki, Organizowanie rozrywki, Szkolenie i instruktaż, Szko-
lenia sportowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi 
szkółki bowlingowej dla dzieci, Organizowanie i prowadzenie 
zawodów i turniejów, Organizowanie imprez sportowych, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie 
sal do tańca i ich wyposażenia, Organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, Organizowanie imprez integracyjnych i okolicz-
nościowych, Salony gier automatycznych, Koncerty muzyczne, 
Rezerwacja biletów na imprezy rekreacyjne, na wydarzenia 
rozrywkowe, wydarzenia kulturalne oraz na widowiska, koncer-
ty i wydarzenia sportowe, Usługi placów zabaw, Organizowa-
nie rozrywki na imprezy urodzinowe, Zajęcia zorganizowane 
dla dzieci, Warsztaty dla dzieci, Organizowanie balów, Usługi 
edukacyjne świadczone dla dzieci, Organizowanie konferen-

cji, seminariów, szkoleń, zjazdów, warsztatów, pokazów, Infor-
macja o wszystkich wymienionych powyżej w niniejszej klasie 
usługach, Edukacja, rozrywka i sport, 43 Usługi: barowe, barów 
szybkiej obsługi, restauracji samoobsługowych, Usługi restaura-
cyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Organizacja cateringu na imprezy, Organizacja 
przyjęć (żywność i napoje), Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Catering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, 
informacja o wszystkich wymienionych powyżej w niniejszej 
klasie usługach.

(210) 545995 (220) 2022 08 08
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) RIVIVA ŁYK RADOŚCI
(510), (511) 32 Soki owocowe, warzywne, owocowo - wa-
rzywne, napoje owocowe, warzywne i owocowo - warzywne.

(210) 545996 (220) 2022 08 08
(731) CHODANIENOK DARIUSZ, CHODANIENOK EWELINA, 

SKOSOGORIENKO WŁODZIMIERZ REPEAT  
SPÓŁKA CYWILNA, Kaczory

(540) (znak słowny)
(540) repeat
(510), (511) 5 Proszki jako zamienniki posiłków, Batony ener-
getyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające do-
datki odżywcze, Odżywcze mieszanki do picia do stosowa-
nia jako zamienniki posiłków, Białkowe suplementy diety.

(210) 546018 (220) 2022 08 09
(731) ADAMCZYK GRZEGORZ AIOBAD INSTAL SERVICE, 

Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aiobad INSTAL SERVICE

(531) 12.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Instalacje centralnego ogrzewania, Instalacje 
ogrzewania podłogowego, Instalacje do uzdatniania wody, In-
stalacje grzewcze na gaz, Instalacje grzewcze, Instalacje grzew-
cze do użytku przemysłowego, Instalacje i urządzenia grzewcze, 
Instalacje kanalizacyjne, Instalacje sanitarne, Instalacje regulacyj-
ne do rur wodnych, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz arma-
tura wodno-kanalizacyjna, Instalacje wody gorącej, Przemysło-
we instalacje grzewcze, Urządzenia i instalacje do zmiękczania 
wody, Urządzenia i instalacje grzewcze, 37 Konserwacja insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej, Budowa i konserwacja rurociągów, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyj-
nych, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja przemy-
słowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowych 
przewodów grzejnych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Insta-
lacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalowanie 
kotłów, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Izolowanie rurocią-
gów, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, Montaż 
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Montaż 
zmiękczaczy wody, Usługi czyszczenia kanalizacji.
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(210) 546022 (220) 2022 08 09
(731) DEMART SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Niezwykła

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Druki, Drukowane materiały edukacyjne, 
Atlasy, Mapy, Przewodniki, Albumy, Książki, Książki edukacyj-
ne, Plakaty, Broszury, Informatory, Fotografie, Papier, Tektura 
i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach, Pod-
kładki na biurko, Czasopisma, 41 Usługi wydawnicze.

(210) 546025 (220) 2022 08 09
(731) ORŁOWSKI GRZEGORZ, Łobozew Górny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cicho-sza!

(531) 17.02.13, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 43 Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, 
Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajmowanie kwater, Udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Zapewnia-
nie zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizowanie za-
kwaterowania dla turystów, Organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie informacji 
na temat zakwaterowania przez Internet, Wynajem wakacyj-
nych miejsc noclegowych.

(210) 546044 (220) 2022 08 10
(731) HAIRMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SKY CLINIC
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, 44 Usłu-
gi informacji medycznej, Usługi informacyjne w zakresie 
opieki medycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi 
medyczne, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Kli-
niki medyczne, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej,  
Chirurgia plastyczna, Usługi salonów piękności, Chirurgia ko-
smetyczna, Zabiegi kosmetyczne.

(210) 546084 (220) 2022 08 10
(731) STACHOWICZ ANETA DREAM PATTERNS BY ANETA 

STACHOWICZ, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.02, 02.01.01, 02.01.16, 09.07.09, 09.03.25
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], 
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe na-
krycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], 
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież co-
dzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], 
Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki 
[odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież], 
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki 
[odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież 
wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, 
Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski 
[odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardy-
na [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pu-
lowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], 
Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], 
Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Garnitury 
w sportowym stylu, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], 
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Su-
kienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki 
skórzane, Chińskie sukienki cheongsams, Luźne sukienki cią-
żowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, 
Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, 
Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, 
Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszul-
ki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie 
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule 
z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszu-
le nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, 
Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie 
spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie 
ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie 
spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-
-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, 
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy 
ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], 
Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z worko-
watymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], 
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, 
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry 
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bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wy-
kończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze 
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny 
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zi-
mowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze 
z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurt-
ki futrzane, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurt-
ki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, 
Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, 
Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki 
pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki ro-
bocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciw-
deszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwu-
rzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki 
[apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrza-
ne, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, 
Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztuczne-
go futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze 
plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki 
[kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tu-
by, Chusty, Szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, 
Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale 
[tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania 
wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wy-
prawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obu-
wie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie 
gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletycz-
ne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie 
codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie 
wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki 
[obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obu-
wie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, 
Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla 
niemowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie do ło-
wienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie na plażę, 
Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków, Obuwie 
inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie], Obuwie 
męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], 
Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty teniso-
we [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę 
z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do celów rekreacji, 
Obuwie, Rękawiczki [odzież], Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Marynarki od garniturów, Krawaty, Jedwabne krawaty, 
Krawaty kowbojskie (bolo) z elementami z metali szlachet-
nych, Fulary [ozdobne krawaty], Ascoty [krawaty], Krawaty 
bolo, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Wstawki [części 
odzieży], Butonierki, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych onli-
ne obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akceso-
riów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie bielizny, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z marynarkami od garnitu-

rów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z marynarkami 
od garniturów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kra-
watami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z krawatami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jedwabnymi kra-
watami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jedwabnymi 
krawatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z krawa-
tami kowbojskimi (bolo) z elementami z metali szlachetnych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z krawatami kow-
bojskimi (bolo) z elementami z metali szlachetnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z fulary [ozdobne krawaty], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fulary [ozdobne kra-
waty], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ascoty [kra-
waty], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ascoty [krawa-
ty], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z krawatami bolo, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z krawatami bolo, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z częściami odzieży, obuwia i nakryć głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wstawkami [części odzieży], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wstawkami [części odzieży], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z butonierkami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z butonierkami.

(210) 546085 (220) 2022 08 10
(731) STACHOWICZ ANETA DREAM PATTERNS BY ANETA 

STACHOWICZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAMAN

(531) 02.01.23, 09.03.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], 
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe na-
krycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], 
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież 
codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki 
[odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], 
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę 
[odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, 
Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], 
Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież 
jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurt-
ki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony 
[odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzch-
nia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliź-
niak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części 
ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kap-
tury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji 
skóry, Garnitury w sportowym stylu, Gorsety [odzież, wyroby 
gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia na złe warun-
ki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane 
sukienki, Sukienki skórzane, Chińskie sukienki cheongsams, 
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukien-
ki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, 
Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, 
Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule 
sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszu-
le z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z gol-
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fem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule 
niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule 
z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia 
[narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie 
z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-
-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztrukso-
we, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], 
Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, 
Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baleto-
we, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladyn-
ki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy 
[kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bry-
czesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety 
z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry 
marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry 
z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze 
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze 
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze 
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, 
Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, 
Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, 
Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki pucho-
we, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane 
kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, 
Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, 
Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędo-
we kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki 
[apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrza-
ne, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, 
Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztuczne-
go futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze 
plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki 
[kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-
-tuby, Chusty, Szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe sza-
le, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale 
[tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania 
wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wy-
prawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiu-
my do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 
Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, 
Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekko-
atletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, 
Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, 
Obuwie wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażo-
we, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na po-
lowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie 
dla mężczyzn, Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla 
kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do uprawiania spor-
tów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, 
Obuwie na plażę, Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla 
rybaków, Obuwie inne niż sportowe, Kalosze [wkładane 
na obuwie], Obuwie męskie i damskie, Buty treningowe 
[obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortope-
dycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obu-
wia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obu-
wie do celów rekreacji, Obuwie, Rękawiczki [odzież], Odzież 
męska, damska i dziecięca, Marynarki od garniturów, Kra-
waty, Jedwabne krawaty, Krawaty kowbojskie (bolo) z ele-
mentami z metali szlachetnych, Fulary [ozdobne krawaty], 
Ascoty [krawaty], Krawaty bolo, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Wstawki [części odzieży], Butonierki, 35 Usługi 
reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej 

związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
bielizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z marynarkami od garniturów, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z marynarkami od garniturów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z krawatami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z krawatami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z jedwabnymi krawatami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z jedwabnymi krawatami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z krawatami kowbojskimi 
(bolo) z elementami z metali szlachetnych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z krawatami kowbojskimi (bolo) z ele-
mentami z metali szlachetnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z fulary [ozdobne krawaty], Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z fulary [ozdobne krawaty], Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z ascoty [krawaty], Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z ascoty [krawaty], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z krawatami bolo, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z krawatami bolo, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z częściami odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z częściami 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wstawkami [części odzieży], Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z wstawkami [części odzieży], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z butonierkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z butonierkami.

(210) 546185 (220) 2022 08 16
(731) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje owocowe, Mieszane soki owocowe, 
Napoje aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, Soki owocowe [napoje].
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(210) 546187 (220) 2022 08 16
(731) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje owocowe, Napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, Napoje aromatyzowane owocami, 
Soki owocowe [napoje], Mieszane soki owocowe.

(210) 546278 (220) 2022 08 18
(731) NGUYEN SY HIEP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MISKA PHO

(531) 08.07.03, 11.03.05, 11.01.06, 26.02.07, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.12, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 30 Baozi (nadziewane kluski gotowane na pa-
rze), Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Chiń-
skie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Gotowe 
dania z ryżu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Naleśniki, 
Potrawy z makaronu, Sajgonki, Sałatka z makaronem,  
Makaron azjatycki, 43 Bary, Herbaciarnie, Kawiarnie, Kok-
tajlbary, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Restau-
racje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsłu-
gowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Zapewnianie żyw-
ności i napojów w restauracjach, Restauracje z grillem, 
Usługi barów i restauracji.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 535016, 543981, 544383, 544592, 544876, 544917, 545055, 545284, 545397, 545592

2 531376, 544383, 544917, 545931

3 531376, 542481, 542793, 542794, 544383, 544574, 544736, 544739, 545037, 545445, 545710, 545808, 545814, 
545819, 545821, 545822, 545827, 545828, 545869, 545870, 545871, 545929, 545931

4 544383

5 535016, 535351, 541433, 542793, 542794, 544114, 544202, 544383, 544467, 544736, 544739, 544757, 544758, 
545037, 545284, 545445, 545590, 545592, 545710, 545823, 545827, 545828, 545869, 545870, 545871, 545931, 
545932, 545996

6 534061

7 534061, 535016, 536947, 539403, 545378, 545864, 545920, 545942, 545945

8 539403, 544113, 544592, 545681

9 526925, 526927, 526928, 529853, 533209, 533766, 533770, 534053, 534061, 539403, 542691, 542693, 542700, 
542702, 543639, 543641, 543642, 543643, 544016, 544113, 544130, 544936, 544938, 544943, 545226, 545346, 
545396, 545858, 545920, 545942, 545945

10 541876, 544757, 544758, 545037, 545445, 545827, 545828, 545922

11 534367, 535351, 544113, 544754, 545380, 545382, 545599, 545940, 545942, 545945, 545953, 546018

12 533083, 536947, 544069, 544874, 545934, 545935, 545942, 545945

13 545362

14 526251, 531376, 542481, 544016, 545715, 545858, 545925

16 526925, 526927, 526928, 533209, 533766, 533770, 534053, 535784, 539055, 539569, 542691, 542693, 542700, 
542702, 544130, 544788, 545390, 545396, 545414, 545416, 545634, 545715, 545841, 545858, 545931, 546022

17 544564, 544917, 545055, 545953

18 517690, 542481, 544113, 545858

19 534061, 544448, 544562, 544564, 544670, 544671, 544672, 544687, 544688, 544690, 544692, 544693, 544694, 
544917

20 517690, 531376, 544113, 544409, 544414, 545931

21 544113, 545397, 545931

22 517690, 544564

24 542481, 544113, 544562, 544564, 545702, 545931

25 517690, 542481, 542793, 542794, 543788, 544016, 544069, 544130, 544929, 545606, 545702, 545717, 545858, 
545931, 545982, 546084, 546085

27 534061, 542481, 544564

28 517690, 543639, 543641, 543642, 543643, 545636, 545931, 545971, 545974

29 535782, 544410, 545298, 545931

30 535782, 542700, 542702, 542793, 542794, 543609, 544114, 544410, 545298, 545322, 545634, 545705, 545896, 
545931, 546278

31 531376, 544114, 544592, 545003, 545397, 545825, 545931

32 542793, 542794, 544736, 544739, 545600, 545850, 545931, 545987, 545995, 546185, 546187

33 496871, 539569, 542793, 542794, 543929, 543937, 544016, 545322, 545367, 545908, 545931

34 535351, 542793, 542794, 544223, 544224, 545597, 545931
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35 525274, 526925, 526927, 526928, 529853, 533766, 533770, 534061, 535016, 535351, 535784, 539055, 539569, 
542691, 542693, 542700, 542702, 542793, 542794, 543639, 543641, 543642, 543643, 543788, 543976, 543979, 
543980, 544069, 544113, 544134, 544383, 544409, 544414, 544448, 544488, 544491, 544600, 544617, 544670, 
544671, 544672, 544687, 544688, 544690, 544692, 544693, 544694, 544788, 544818, 544876, 544896, 544917, 
544936, 544938, 544943, 545003, 545204, 545262, 545349, 545351, 545362, 545371, 545390, 545396, 545414, 
545416, 545436, 545445, 545599, 545604, 545608, 545850, 545853, 545873, 545893, 545898, 545899, 545902, 
545924, 545942, 545945, 545953, 546044, 546084, 546085

36 535784, 542700, 542702, 543946, 544134, 544617, 544670, 544671, 544672, 544818, 545051, 545264, 545371, 
545396, 545414, 545416, 545605, 545873, 545890, 545898, 545899, 545902

37 533083, 535784, 543946, 544149, 544617, 544670, 544671, 544672, 544818, 545051, 545226, 545614, 545938, 
545942, 545945, 545951, 545952, 545953, 546018

38 542691, 542693, 542700, 542702, 545396, 545414, 545416

39 531087, 533209, 542700, 542702, 543946, 544114, 544818, 545634, 545873, 545931, 545951, 545952

40 533209, 539055, 542691, 542693, 542700, 542702, 544409, 544414, 545702, 545951, 545952

41 511933, 525274, 526925, 526927, 526928, 533766, 533770, 539569, 542691, 542693, 542700, 542702, 543639, 
543641, 543642, 543643, 543788, 543914, 543976, 543979, 543980, 544488, 544491, 544617, 544896, 544929, 
544936, 544938, 544943, 545209, 545262, 545265, 545362, 545371, 545387, 545389, 545390, 545396, 545436, 
545561, 545605, 545608, 545640, 545641, 545642, 545698, 545741, 545817, 545818, 545842, 545858, 545873, 
545893, 545942, 545945, 545958, 545961, 545966, 545989, 545991, 546022

42 526925, 526927, 526928, 535784, 536947, 543639, 543641, 543642, 543643, 544149, 544409, 544414, 544818, 
544936, 544938, 544943, 545051, 545262, 545265, 545349, 545351, 545378, 545390, 545396, 545873, 545942, 
545945, 545953, 545966

43 531087, 539569, 542700, 542702, 543976, 543979, 543980, 544617, 544790, 545047, 545209, 545264, 545322, 
545387, 545389, 545614, 545702, 545741, 545826, 545843, 545873, 545921, 545941, 545989, 545991, 546025, 
546278

44 535016, 539569, 543626, 543976, 543979, 543980, 544781, 544787, 544896, 544999, 545209, 545560, 545698, 
545842, 545853, 545917, 545922, 545951, 545952, 545958, 546044

45 525274, 542691, 542693, 542700, 542702, 543946, 543985, 544488, 544654, 544656, 544818, 545396, 545753, 
545841, 545893



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

# CBD# 542794

#CHR 545717

29 ALEJA OSIEDLE MIESZKANIOWE 544671

4 4AGRO 544876

A Abton Hotel 545209

ABER 545636

AFL MMA ANACONDA FIGHT LEAGUE 545818

aiobad INSTAL SERVICE 546018

AJLAND REAL ESTATE 545890

Alex, Alex 545606

ANACONDA TEAM 545817

APARTAMENTY NAD RZEKĄ 544672

Aplauz SALA BANKIETOWA 545989

AQUAHOMEGROUP 534367

ARDEN 545387

ARDEN 545389

Armstrong 545367

Atticus 543914

Audiofeels 545858

axophenone 544383

AZYMUT 544113

B 1881 539569

B BEZ SKALPELA ESTETYKA LASEROTERAPIA 544787

B BROKZ 544134

B 533770

B 544781

BALAGAN 542481

Baltic Park Loft 545264

BANANA BOOM 546187

BANANA BUM 546185

BAR KAWOWY MALEŃKI OD 1990 ROKU 545826

biurowi.pl 539055

Bonito 533766

bs move 545842

C CALDO 545953

C COLOSTRUM active 545932

cannatella 544410

CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ  
PRYZMAT 545753

Cicho-sza! 546025

CORTEX 545380

CRACOW HOME OF CRAFT SPIRITS 496871

CRYSTALSTONE 545925

Dalarna kursy szwedzkiego 545561

digi pres 533209

Dobra Noc AMARA 545445

DREAMAN 546085

EKO-BYŚ 545951

EKO-BYŚ 545952

elektronicznezapisy.pl 545961

ELFBAR 544223

Elmagra 544467

emix 535782

EQUELO 536947

ERA MOTOR 544149

EsseCheck 544758

Essentia Check 544757

FABRYKA PZO FOOD HALL 544617

FADMA 544688

FAST VAG 544491

fk WYDAWNICTWO OLESIEJUK 542693

FORUM NOWEJ ENERGII 545641

FugMistrz 545869

FUTURO INVEST apartamenty i domy 535784

GOLD MOON 544687

GÓRALSKA krówka 545705

Graphomania 545262

GRASS CBDGRASS 542793

GREEN MARKET FAMILY GMF Group 545397

GREY WOLF 545362

Grill Pionier 545871

HARDY 544917

HELIOS MEDIA 545204

Heltiso care ATLADERM 544202

HEPTA 545284

HLR 3.0 545710

HOLY Klinika dla ciała i duszy 545698

HOT CHICKEN 545921

hotelove.store 545702

HUGA pillows 545922

hydrotex 517690

iBT 545966

Idę po Rekord! 535016

JAVIA 543981

JUSTUS 543946

KL SKARBNICA POLSKA  
KOLEKCJE LUKSUSOWE 545715

Kobieta kontra czas 511933

KOCIE IMPERIUM 545853

Komputer Świat 545396



1 2 1 2

94 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT35/2022

KONGRES NOWEJ ENERGII 545642

KORPORAT 545436

Krajowa Grupa Spożywcza Polski Cukier  
Krajowa Grupa Spożywcza S.A.  
Oddział „Terminal Cukrowy” w Gdańsku 545634

Król Kul CENTRUM INTEGRACJI 545991

KS BOREK 1928 543788

KTW INVESTMENT 545051

KYOSAN 545226

LADIES BOXING & KICKBOXING  
Joanna Orlińska EST. BRIGADE 2015 544929

Lecti 543642

Lectico 543639

Lekti 543643

Lektico 543641

Lette 543985

Lis ceramika 545924

LUNA 545599

M B KRÓL SŁOWIAN KRÓL POLSKI PIAST  
KSIĄŻE MAREK ŚWIETOPEŁK ZAWADZKI 525274

m mokpol 545931

MAMOLOGIA 545958

MANICAPOLSKA 545592

mellon 529853

MIASTO i GMINA 4.0 545640

Miodula Tatra Mountain 543929

MISKA PHO 546278

mlmeble 544409

mlmeble 544414

MOOR 544448

MotyLOVE 543609

Mr. Cut strzyżenie męskie est. 2018 545560

Mr.Brush 545864

MUKUTA 545935

MUUD. 535351

Nasze Specjały PREMIUM WIODĄCA MARKA 545298

NATURALNIE OBA 545850

NEXBUD 545938

NOSI-VET 545825

OLENDER 545908

ON care 545814

ON children 545819

ON white 545808

ON 545821

ON 545822

Opako 544788

ORIENTARIUM  ZOO   ŁÓDŹ 543979

ORIENTARIUM  ZOO  ŁÓDŹ 543976

Orientarium ZOO Łódź 543980

OSIEDLE PRZYSTANEK MIĘDZYLESIE 544670

OWCA CAŁA 545741

PAGO HR 545893

PARAMIG EXTRA 545827

PARAMIG PLUS 545828

PASTERNAK LEGAL 545841

PIERWSZY RATOWNIK 544130

Poët 544016

Polska Niezwykła 546022

POMYŚL O ZDROWIU POMYŚL O SOBIE 544896

POOH! 545597

PRAWNICZEK 544656

PRZYSTANEK DOM 545940

QUICK CLICK 545917

RAVIX 545896

REJON KOŚCIELNA 545322

REMONTY & MODERNIZACJE 545390

RENTYEARS 545371

repeat 545996

RHIZOMA 545382

RIVIAN 545920

Riviva Łyk radości 545987

RIVIVA ŁYK RADOŚCI 545995

RKW RUCH KONTROLI WYBORÓW 544488

Robopartner Welding systems 545378

ROCHELLE 544692

ROCK KIDS 544069

ROYAL COLLAGEN 545590

Rzetelny Kontrahent 545349

Rzetelny Kontrahent 545351

SATEC IMPROVING YOUR COMPANY 534061

SEDONA 544694

Simecol 545823

Skarbnica Dobrej Energii 531376

SKY CLINIC 546044

SOKANY 545681

SOLARIS 545945

Solution by MPS 545929

SOPHI ORO 544690

SORBI 545055

SPACE FOR GARDEN GREEN WAY FOR BUSINESS 544600

space star 544592

StarHouse GAMES 545974

StarHouse LOVE 545971

STOMATOLOGIA CHROBREGO 544999

STONER 539403

STREFA ROWERÓW.PL 544874

suplement diety witamina A+E avet 541433

Sweet Cat 545843

SWT 545346

Szklany Elegant 545870

ŚLIWOWICA TATRA MOUNTAIN premium 543937

Świat Książki 542700

Świat Książki 542702
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TELEVISOR 544938

TELEVISOR 544943

THERALIGHT 541876

TIBO 545934

TIM 544564

TIMGEO 544562

TISSUE 544693

TOP FARMS GROUP 545003

TORITAL 544818

TRIKI NA JĘZYKI 545608

TRZY PORTFELE 545605

U Piekarzy 545047

Uniwersytet Fahrenheita 526925

USPRAWNIAJ MAGAZYN - PRODUKCJĘ - FIRMĘ 534053

VET RESPONSE VETERINARY DIET 544114

VIG C-Quadrat TFI 545902

VIG C-Quadrat Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych 545899

VIG/C-Quadrat 545898

Villa Toscana 544790

Vitaminum E + Szałwia żel z mentolem E+SZ 544574

VITAMIZU Vegan Cola 545600

wakacje.pl 545873

Wegarnik 545941

welmax turbo power induction 544754

WeWell 545614

WIBET JUNIOR 545037

WRKMANN 545604

WYDAWNICTWO ELŻBIETA JARMOŁKIEWICZ 542691

WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN  
Czasopisma Księgowych 545416

WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN  
SERWIS GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 545414

YP MEN 544736

YP MEN 544739

Z zapudełkowani 545265

Zero Emission Travel 531087

ZOOMDENT 543626

Zu 526251

Związek Uczelni Fahrenheita 526927

Związek Uczelni Fahrenheita 526928



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.

1116238 HÜTER (2022 02 02)
CFE: 26.04.06, 27.05.17 7, 8, 9, 11

1641438 THEAOSON (2022 07 01)
CFE: 26.04.04, 27.05.17, 29.01.12 5

1676509 URBAN VIBES (2022 02 24, 2021 08 26)
CFE: 09.09.01, 27.05.01, 29.01.12 35

1676522 BAU Bahçeşehir University (2022 02 02)
CFE: 01.15.09, 26.04.03, 27.05.10, 
29.01.04

16, 41

1676588 SIDEEYE (2022 04 07, 2022 03 23) 9
1676651 ANVEO (2022 04 04) 9, 38, 42
1676764 County Man (2022 06 13)

CFE: 27.05.01 21
1676773 Sun-Earth (2022 05 23)

CFE: 26.07.04, 27.05.01 9
1676810 (2022 06 02)

CFE: 26.04.09, 26.13.25 4
1676818 OSMI  

(2022 06 15, 2021 12 17)
16, 25, 28, 35, 41

1676842 B Breesal (2022 06 30)
CFE: 25.07.25, 27.05.01, 29.01.14 1, 3, 5

1676868 Dr.Agon (2022 05 17, 2021 12 07)
CFE: 27.01.12, 27.05.03 5

1676890 MULTIMAC  
(2022 06 02, 2021 12 22)

19, 37

1676931 ’snice to be free  
(2022 05 02, 2022 05 01)

30, 32

1677000 MATTONI MULTI JEMNĚ PERLIVÁ s příchuti 
tropického ovoce (2022 01 06, 2021 07 14)
CFE: 03.07.02, 05.07.24, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

29, 30, 32

1677001 MATTONI CEDRATA JEMNĚ PERLIVÁ s příchuti 
citrusů (2022 01 06, 2021 07 14)
CFE: 03.07.02, 05.07.12, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

29, 30, 32

1677374 (2022 05 26)
CFE: 28.03.00 21

1677413 conda (2022 05 23)
CFE: 26.03.23, 26.11.06, 26.15.25, 27.05.01 16

1677484 LIKE A WOMAN (2022 06 15, 2021 12 16)
CFE: 27.05.01 3

1677512 MADRETERRA (2022 06 01, 2022 03 16) 33
1677558 uWeed (2022 06 30) 3, 31, 34, 35
1677567 Doosan Enerbility  

(2022 02 10, 2022 01 18)
6, 7, 9, 11, 35, 36, 

37, 39, 40, 42
1677599 YASWARA (2022 02 24)

CFE: 27.05.01 3
1677633 Doofar (2022 05 30, 2021 12 20)

CFE: 17.05.21, 27.03.15, 27.05.09 12
1677650 (2022 05 04, 2021 12 17)

CFE: 05.05.19 9, 16, 35, 41, 42, 43
1677719 Fairyteens (2022 03 18)

CFE: 25.01.25, 27.05.01, 
29.01.01

3, 16, 25, 28, 
30, 32, 41



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1676842 

3  1676842, 1677484, 1677558, 1677599, 1677719 

4  1676810 

5  1641438, 1676842, 1676868 

6  1677567 

7  1116238, 1677567 

8  1116238 

9  1116238, 1676588, 1676651, 1676773, 1677567, 1677650 

11  1116238, 1677567 

12  1677633 

16  1676522, 1676818, 1677413, 1677650, 1677719 

19  1676890 

21  1676764, 1677374 

25  1676818, 1677719 

28  1676818, 1677719 

29  1677000, 1677001 

30  1676931, 1677000, 1677001, 1677719 

31  1677558 

32  1676931, 1677000, 1677001, 1677719 

33  1677512 

34  1677558 

35  1676509, 1676818, 1677558, 1677567, 1677650 

36  1677567 

37  1676890, 1677567 

38  1676651 

39  1677567 

40  1677567 

41  1676522, 1676818, 1677650, 1677719 

42  1676651, 1677567, 1677650 

43  1677650



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.

537512 Ryno Limited
2022 04 04 19, 37, 42

539514 E-ON SE
2022 05 13 39, 40, 41

539558 E-ON SE
2022 05 13 39, 40, 41

539518 E-ON SE
2022 05 13 39, 40, 41

539519 E-ON SE
2022 05 13 39, 40, 41

540060 PRATOALTA S.A.P.A.  
DI SARTI ROBERTO E C.
2022 06 06 18, 25

538178 Articulate Global, LLC
2022 06 07 35, 41

540352 S.C. NIRO INVESTMENT S.A.
2022 06 14 35, 36, 37

540847 ProThera, Inc.
2022 07 04 5

541465 KRAWCZYK PIOTR
2022 07 07 31

541464 KRAWCZYK PIOTR
2022 07 07 31

540821 HOTMART B.V.
2022 07 18 9, 36, 42

542402 PRZYBEK KRZYSZTOF
2022 08 02 37

542178 KLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 08 12 11, 37
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