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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 
towarowych. 

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 31 października 2022 r. Nr ZT44

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) 477927 (220) 2017 10 19
(731) FM WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTENSE² REGENERATING SHAMPOO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, broszury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamo-
we, bezpośrednia reklama pocztowa, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], kolportaż próbek, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów reklama, re-
klama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketin-
gowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie na-
bywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka].

(210) 493052 (220) 2018 11 23
(731) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) imn Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory niklowo-kadmowe, baterie, sza-
fy sterownicze, 16 wydawnictwa, czasopisma, druki, doku-
mentacje prac naukowo badawczych, publikacje w wersji 
papierowej, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma, administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo 
w zakresie wprowadzania do obrotu produktów chemicz-
nych, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or-

ganizowanie targów i wystaw, prezentacje towarów i usług, 
sprzedaż certyfikowanych materiałów odniesienia dla miedzi 
i jej stopów, ołowiu i jego stopów, cynku i jego stopów, sre-
bra i jego stopów, cyny, niklu i kadmu, sprzedaż i oferowa-
nie taśm amorficznych oraz styków elektrycznych, wsparcie 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie działal-
nością gospodarczą, 41 usługi edukacyjne, organizowanie 
i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, wy-
kładów, publikowanie wydawnictw, obsługa publikacji elek-
tronicznych on-line, organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, publikacja elektroniczna książek i perio-
dyków, publikowanie książek i wydawnictw, wypożyczanie 
książek i wydawnictw, 42 usługi naukowe i badawcze, analizy 
chemiczne, badania w zakresie analityki chemicznej, analizy 
metali i stopów, materiałów geologicznych i przemysłowych, 
wód, ścieków i osadów ściekowych, gleb, odpadów, badania 
w dziedzinie chemii, materiałoznawstwa, mechaniki, metali, 
opracowywanie badań, ekspertyz i opinii naukowych, bada-
nia w zakresie produktów wzbogacania, pyłów, pudrów, szla-
mów, proszków metali, produktów chemicznych w szerokim 
zakresie uziarniania, badania w zakresie produktów wzboga-
cania, pyłów, pudrów, szlamów, proszków metali, produktów 
chemicznych w szerokim zakresie uziarniania, badania nad 
oceną poszczególnych operacji przeróbczych (wzbogaca-
nia grawitacyjnego, mielenia, klasyfikacji, flotacji i procesów 
odwadniania zmierzające do udoskonalenia przebiegu tych 
operacji w warunkach przemysłowych), opracowywanie 
metod rafinacji metali niezależnych od zanieczyszczeń, ba-
dania wzbogacalności surowców mineralnych, odpadowych 
i wtórnych (rud, węgla, odpadów przemysłu hutniczego, 
złomów), badań dotyczących metod rozdziału rozdrob-
nionych ciał stałych, wykorzystująca różnice w zwiżalności 
składników, usługi opracowywania metod odzysku metali 
nieżelaznych z koncentratów i surowców wtórnych (kon-
cepcje technologii, dobór urządzeń i parametrów, założenia 
projektowe), usługi opracowywania metod rafinacji metali 
nieżelaznych od zanieczyszczeń, ekspertyzy i analizy w za-
kresie energii i odzysku ciepła odpadowego, badania oraz 
opracowywanie metod dotyczących hydrometalurgicznego 
przerobu półproduktów, odpadów i surowców wtórnych 
przemysłu metali nieżelaznych, usługi prowadzenia badań 
i opracowywania metod oczyszczania wód i ścieków prze-
mysłowych, zagospodarowania odpadów, optymalizacji 
obiegów chłodniczych, biochemicznych metod otrzymy-
wania metali, projektowanie instalacji odsiarczania gazów 
przemysłowych, w tym energetycznych, opracowywanie 
dokumentacji technicznych, badania jakości wód grunto-
wych i gruntów, badania i prace w zakresie ekologicznych 
źródeł energii, badania w zakresie chemicznych źródeł prą-
du, badania w zakresie właściwości materiałowych metali, 
kompozytów metalicznych, stopów, materiałów kompozy-
towych i nanokompozytowych, usługi analityczne, wytwa-
rzanie i obróbka spektralnych i chemicznych certyfikowa-
nych materiałów odniesienia, badania wyrobów w zakresie 
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niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym, konsultacje i doradztwo dotyczące rafinacji me-
tali, wzbogacania rud, minerałów, surowców odpadowych 
i wtórnych, wykonywania ekspertyz dotyczących procesów 
hydrometalurgii, zasad eksploatacji gotowych wyrobów 
z miedzi i jej stopów oraz rodzaju wad materiałowych oraz 
przyczyn ich występowania, doradztwo w zakresie budowy 
urządzeń technologicznych i technologii odlewania taśm 
amorficznych metoda szybkiego schładzania i wytwarzania 
z tych taśm rdzeni amorficznych i nanokrystalicznych z za-
stosowaniem odpowiednio dobranej obróbki cieplnej lub 
cieplno-magnetycznej.

(210) 495639 (220) 2019 02 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-

-WDROŻENIOWE EKOMOTOR SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOMOTOR

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 preparaty do oczyszczania gazu, pochłaniacze 
gazów [substancje aktywne], substancje aktywne do oczysz-
czania gazów, składniki chemiczne do uzdatniania wody, wę-
giel aktywny, węgiel do filtrów, sorbenty mineralne, 5 biolo-
giczne preparaty do celów weterynaryjnych, pasza lecznicza 
dla zwierząt, mineralne suplementy diety, środki bakterio-
bójcze, suplementy diety dla zwierząt, biocydy, białkowe su-
plementy dla zwierząt, 11 filtry do klimatyzacji, filtry do wody 
pitnej, instalacje do uzdatniania wody, urządzenia i maszyny 
do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania wody.

(210) 497718 (220) 2019 03 26
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polacy na ratunek Żydom
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-

tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usłu-
gi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multi-
medialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, za-
bawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i prze-
kazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, 
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji 
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazy-
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie 
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi tele-
tekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-
-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja progra-
mów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
kreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzi-
nie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowa-
nie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli.

(210) 500279 (220) 2019 05 27
(731) KOZIELEC ELŻBIETA, Grywałd;  

KOZIELEC WIKTORIA, Grywałd;  
SOLIWODA BOŻENA, Krościenko nad Dunajcem

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoto Pienin

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.10, 26.02.01
(510), (511) 3 Olejek bergamotowy, olejek golteriowy, ole-
jek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek 
różany, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowe-
go, 4 świece zapachowe, 5 mazidła, 14 Amulety [biżuteria],  
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biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], Breloczki 
do kluczy, [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdo-
bami lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], 
kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu 
biżuterii, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyj-
niki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], Szpilki do krawatów, 
Szpilki ozdobne, Zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], 
zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klu-
cze, 18 wyroby ze skóry: aktówki, etui na karty [portfele], 
etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, okładziny 
do mebli ze skóry, plecaki, podróżne torby na ubranie, skóra 
surowa lub półprzetworzona, skóry zwierzęce, skórzane pasy 
na ramię, skórzane smycze, teczki konferencyjne, torby, torby 
alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na narzędzia (pu-
ste), torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby pla-
żowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, 
torebki, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, wykończenia 
i dekoracje ze skóry do mebli, wyprawione skóry, zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], 20 Pościel, oprócz bielizny po-
ścielowej, Poduszki, 22 Torby do pakowania [koperty, worecz-
ki] z materiałów tekstylnych, 25 koszulki z krótkim rękawem,  
29  Dżem imbirowy, dżemy, owoce gotowane, owoce konser-
wowane, przecier jabłkowy, 30 wyroby piekarnicze i spożyw-
cze: batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, chleb, 
chleb bezdrożdżowy, ciasta, ciastka, ciasto na słodkie wypieki, 
ciasto na wypieki, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukier-
nicze do ciast, gofry, grzanki, herbatniki, herbatniki petit-beur-
re, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja 
[cukiernictwo], muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, 
naleśniki, orzechy w czekoladzie, piernik, pierożki na bazie 
mąki, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], pralinki, 
przekąski na bazie zbóż, ptifurki [ciasteczka], puddingi, wypieki 
cukiernicze, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do deko-
racji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie mig-
dałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, 32 Cydr bezalkoholowy, lemoniada, napoje 
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napo-
je na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 503517 (220) 2019 08 15
(731) MAŁECKA KATARZYNA PAULINA, Motycz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wesel love DEKORACJE ŚLUBNE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.19
(510), (511) 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i deko-
racje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips 
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pojemniki, 
spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe.

(210) 514445 (220) 2020 06 05
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) IBUPROM EFFECT żel

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.05
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, wszystkie towary zawarte w tej 
klasie w postaci żelu, 5 produkty farmaceutyczne, prepa-
raty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, 
preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały 
do celów medycznych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, pro-
dukty biobójcze do celów medycznych, produkty biologicz-
ne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły den-
tystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, ko-
smetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitar-
ne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty we-
terynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty enzymatyczne do celów leczni-
czych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmac-
niające, wszystkie towary zawarte w tej klasie w postaci żelu, 
10  artykuły ortopedyczne, okłady do podtrzymywania ciała, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry 
chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe 
do leczenia blizn, wszystkie towary zawarte w tej klasie w po-
staci żelu.

(210) 514446 (220) 2020 06 05
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM EFFECT żel
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(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.14, 
25.05.02, 26.03.01, 26.03.05

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, wszystkie towary zawarte w tej 
klasie w postaci żelu, 5 produkty farmaceutyczne, prepa-
raty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, 
preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały 
do celów medycznych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, pro-
dukty biobójcze do celów medycznych, produkty biologicz-
ne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skó-
ry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły den-
tystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, ko-
smetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitar-
ne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty we-
terynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty enzymatyczne do celów leczni-
czych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmac-
niające, wszystkie towary zawarte w tej klasie w postaci żelu, 
10  artykuły ortopedyczne, okłady do podtrzymywania ciała, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry 
chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe 
do leczenia blizn, wszystkie towary zawarte w tej klasie w po-
staci żelu.

(210) 523294 (220) 2021 01 19
(731) KINGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINGA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 18 Aktówki, baty, bicze, etui na karty (portfele), 
etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety 
skórzane, futro, imitacje skóry, kosmetyczki bez wyposa-
żenia, moleskin (imitacja skóry), organizery podróżne przy-
stosowane do bagażu, plecaki, podróżne torby na ubranie, 
portmonetki z siatki oczkowej, skóra wtórna, skóry bydlęce, 
skóry zwierzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, 

sznurkowe siatki na zakupy, sztuczna skóra, teczki konferen-
cyjne, torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby szkolne 
(z paskiem na ramię), torby turystyczne, torebki, wyroby ry-
marskie, zestawy podróżne jako wyroby skórzane, laski, kije 
marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki, skóra i imitacje 
skóry, skóry surowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele 
inne artykuły służące do przenoszenia, laski do chodze-
nia, bicze, ubrania dla zwierząt, parasolki i parasole (duże),  
24 Materiały tekstylne do filtrowania, Tkaniny, Wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Materiały do fil-
trowania z tekstylnych materiałów, Materiały do filtrowania 
[tkaniny], Tkaniny do filtrowania, 25 Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, produkcja filmów reklamowych, promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub pro-
mocji sprzedaży, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach 
reklamowych, 40  Apreturowanie tkanin, barwienie tkanin, 
dekatyzowanie tkanin, impregnowanie tkanin, kalandrowa-
nie tkanin, krojenie tkanin, obróbka mająca na celu uzyska-
nie niegniotliwości tkanin, obrębianie tkanin, pikowanie tka-
nin, obróbka skóry, wypożyczanie maszyn włókienniczych, 
usługi krawiecki, usługi związane z farbiarstwem, 45 Usługi 
doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, wypoży-
czanie odzieży.

(210) 523296 (220) 2021 01 19
(731) KINGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 09.03.09, 24.09.02, 24.09.03, 29.01.02
(510), (511) 18 Aktówki, baty, bicze, etui na karty (portfele), 
etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety 
skórzane, futro, imitacje skóry, kosmetyczki bez wyposa-
żenia, moleskin (imitacja skóry), organizery podróżne przy-
stosowane do bagażu, plecaki, podróżne torby na ubranie, 
portmonetki z siatki oczkowej, skóra wtórna, skóry bydlęce, 
skóry zwierzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, 
sznurkowe siatki na zakupy, sztuczna skóra, teczki konferen-
cyjne, torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby szkolne 
(z paskiem na ramię), torby turystyczne, torebki, wyroby ry-
marskie, zestawy podróżne jako wyroby skórzane, laski, kije 
marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki, skóra i imitacje 
skóry, skóry surowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele 
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inne artykuły służące do przenoszenia, laski do chodze-
nia, bicze, ubrania dla zwierząt, parasolki i parasole (duże),  
24 Materiały tekstylne do filtrowania, Tkaniny, Wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Materiały do fil-
trowania z tekstylnych materiałów, Materiały do filtrowania 
[tkaniny], Tkaniny do filtrowania, 25 Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, produkcja filmów reklamowych, promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub pro-
mocji sprzedaży, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach 
reklamowych, 40 Apreturowanie tkanin, barwienie tkanin, 
dekatyzowanie tkanin, impregnowanie tkanin, kalandrowa-
nie tkanin, krojenie tkanin, obróbka mająca na celu uzyska-
nie niegniotliwości tkanin, obrębianie tkanin, pikowanie tka-
nin, obróbka skóry, wypożyczanie maszyn włókienniczych, 
usługi krawiecki, usługi związane z farbiarstwem, 45 Usługi 
doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, wypoży-
czanie odzieży.

(210) 533282 (220) 2021 08 30
(731) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Sendify
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie kompute-
rowe [programy], Programy komputerowe, Programy kom-
puterowe do pobrania, Programy komputerowe do prze-
twarzania danych, Programy komputerowe do zarządzania 
projektami, Programy komputerowe do zarządzania siecia-
mi, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy komputerowe stosowane do elektronicznych sys-
temów kasowych, Programy komputerowe umożliwiające 
dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, 
Interfejsy komputerowe, Programy komputerowe do projek-
towania interfejsów użytkownika, Programy komputerowe 
do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy komputero-
we w formie czytelnej dla urządzeń do stosowania w zarzą-
dzaniu bazami danych, Użytkowe programy komputerowe 
do pobrania, 35 Usługi doradztwa związane z administrowa-
niem i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie administracyj-
ne hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie 
działalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie hotelami, 
Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradz-
two dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo związane 
z zarządzaniem, Zarządzanie procesami biznesowymi i do-
radztwo w tym zakresie, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Usługi 
w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferu-
jących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalno-
ści restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowe-
go w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Zarzą-
dzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie restauracjami 
dla osób trzecich, 42 Badania, opracowywanie, projektowa-

nie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Progra-
mowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, 
Projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i rozwój 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opra-
cowywanie i wdrażanie oprogramowania, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z projektowaniem, programowa-
niem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie oprogramowania komputera, Tworzenie opro-
gramowania komputerowego, Tworzenie, utrzymywanie 
i adaptacja oprogramowania komputerowego, Tworzenie, 
konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania kom-
puterowego.

(210) 536173 (220) 2021 11 05
(731) OCHWAT ŁUKASZ ALFARAM, Łaski
(540) (znak słowny)
(540) ALFARAM
(510), (511) 19 Alabastrowe szkło, Laminowane szkło bu-
dowlane z folią ciekłokrystaliczną, Niemetalowe podwójnie 
szklone elementy, Niemetalowe podwójnie szklone herme-
tycznie uszczelnione elementy, Niemetalowe podwójnie 
szklone panele, Szkło barwione do użytku w budownictwie, 
Szkło bezodpryskowe, Szkło budowlane, Szkło budowlane 
laminowane zawierające cienkie przewodniki elektryczne, 
Szkło dekoracyjne [do użytku w budownictwie], Szkło har-
towane do użytku w budownictwie, Szkło izolacyjne, Szkło 
odbijające podczerwień do użytku w budownictwie, Szkło 
okienne do użytku w budownictwie, Szkło piankowe do ce-
lów budowlanych, Szkło płaskie laminowane [dla budow-
nictwa], Szkło płaskie zbrojone do użytku w budownictwie, 
Szkło pławione [szkło płaskie typu float] do celów budowla-
nych, Szkło świecące do celów budowlanych, Szkło termo-
izolacyjne do użytku w budownictwie, Szkło warstwowe, 
20 Lustra (srebrzone szkło), Lustra [meble], Lustra [nieprze-
nośne], Lustra i lusterka stojące, Lustra łazienkowe, Lustra 
o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe 
[psyche], Lustra ścienne, Lustra z elektrycznym oświetleniem, 
Lustra z nadrukiem, Ozdobne lustra, Szkło do użytku w opra-
wianiu dzieł sztuki, 21 Częściowo obrobione szkło [z wyjąt-
kiem szkła budowlanego], Modyfikowane szkło w arkuszach 
[nie do budownictwa], Nieprzetworzone lub półprzetwo-
rzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownic-
twie), Porowate szkło, Półobrobione szkło bezpieczne, Pół-
przetworzone szkło barwione, Rżnięte szkło, Spiekane szkło 
z otwartymi porami, Półprzetworzone szkło, Szkło antyre-
fleksyjne, Szkło częściowo przetworzone, Szkło dekoracyjne 
[nie dla budownictwa], Szkło emaliowane, Szkło emaliowa-
ne, nie do budownictwa, Szkło hartowane [nie do użytku 
w budownictwie], Szkło lustrzane, Szkło mleczne, Szkło 
na szyby [nie do budownictwa], Szkło nieobrobione, Szkło 
nieprzetworzone, Szkło nieprzetworzone [inne niż szkło 
używane w budownictwie], Szkło odbijające ciepło [półob-
robione], Szkło opalizujące, Szkło opalowe, Szkło ozdobne, 
Szkło płaskie typu float [półprzetworzone], Szkło płaskie 
walcowane nieobrobione, Szkło płaskie wygładzane, Szkło 
płaskie zbrojone, nie do celów budowlanych, Szkło półobro-
bione, Szkło półobrobione do użytku w szybach pojazdów, 
Szkło półobrobione odporne na wysoką temperaturę, Szkło 
półobrobione, przystosowane do pochłaniania ciepła, Szkło 
półobrobione, przystosowane do pochłaniania promienio-
wania ultrafioletowego, Szkło półprzetworzone [inne niż 
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szkło używane w budownictwie], Szkło prasowane, Szkło 
profilowane [półprodukt], Szkło sproszkowane do dekoracji, 
Szkło świecące [nie do użytku w budownictwie], Szkło w sta-
nie surowym [nieobrobione], Szkło wzorzyste, nie do użyt-
ku w budownictwie, Szkło z przewodnikami elektrycznymi, 
35 Usługi sprzedaży alabastrowego szkła, Usługi sprzedaży 
częściowo obrobionego szkła [z wyjątkiem szkła budowla-
nego], Usługi sprzedaży laminowanego szkła budowlanego 
z folią ciekłokrystaliczną, Usługi sprzedaży luster (srebrzone-
go szkła), Usługi sprzedaży luster [mebli], Usługi sprzedaży lu-
ster [nieprzenośnych], Usługi sprzedaży luster i lusterek stoją-
cych, Usługi sprzedaży luster łazienkowych, Usługi sprzedaży 
luster o pełnej długości w ramie, stojących, wertykalnie ob-
rotowych [psyche], Usługi sprzedaży luster ściennych, Usługi 
sprzedaży luster z elektrycznym oświetleniem, Usługi sprze-
daży luster z nadrukiem, Usługi sprzedaży modyfikowanego 
szkła w arkuszach [nie do budownictwa], Usługi sprzedaży 
nieprzetworzonego lub półprzetworzonego szkła (z wyjąt-
kiem szkła stosowanego w budownictwie), Usługi sprzedaży 
ozdobnych luster, Usługi sprzedaży niemetalowych podwój-
nie szklonych elementów, Usługi sprzedaży niemetalowych 
podwójnie szklonych hermetycznie uszczelnionych elemen-
tów, Usługi sprzedaży niemetalowych podwójnie szklonych 
paneli, Usługi sprzedaży porowatego szkła, Usługi sprzedaży 
półobrobionego szkła bezpiecznego, Usługi sprzedaży pół-
przetworzonego szkła barwionego, Usługi sprzedaży rżnię-
tego szkła, Usługi sprzedaży spiekanego szkła z otwartymi 
porami, Usługi sprzedaży półprzetworzonego szkła, Usługi 
sprzedaży szkła antyrefleksyjnego, Usługi sprzedaży szkła 
barwionego do użytku w budownictwie, Usługi sprzedaży 
szkła bezodpryskowego, Usługi sprzedaży szkła budowla-
nego, Usługi sprzedaży szkła budowlanego laminowane-
go zawierającego cienkie przewodniki elektryczne, Usługi 
sprzedaży szkła częściowo przetworzonego, Usługi sprzeda-
ży szkła dekoracyjnego [do użytku w budownictwie], Usługi 
sprzedaży szkła dekoracyjnego [nie dla budownictwa], Usłu-
gi sprzedaży szkła do użytku w oprawianiu dzieł sztuki, Usłu-
gi sprzedaży szkła emaliowanego, Usługi sprzedaży szkła 
emaliowanego, nie do budownictwa, Usługi sprzedaży szkła 
hartowanego [nie do użytku w budownictwie], Usługi sprze-
daży szkła hartowanego do użytku w budownictwie, Usługi 
sprzedaży szkła izolacyjnego, Usługi sprzedaży szkła lustrza-
nego, Usługi sprzedaży szkła mlecznego, Usługi sprzedaży 
szkła na szyby [nie do budownictwa], Usługi sprzedaży szkła 
nieobrobionego, Usługi sprzedaży szkła nieprzetworzone-
go, Usługi sprzedaży szkła nieprzetworzonego [innego niż 
szkła używane w budownictwie], Usługi sprzedaży szkła od-
bijającego ciepło [półobrobionego], Usługi sprzedaży szkła 
odbijającego podczerwień do użytku w budownictwie, 
Usługi sprzedaży szkła okiennego do użytku w budownic-
twie, Usługi sprzedaży szkła opalizującego, Usługi sprzedaży 
szkła opalowego, Usługi sprzedaży szkła ozdobnego, Usługi 
sprzedaży szkła piankowego do celów budowlanych, Usługi 
sprzedaży szkła płaskiego wygładzanego, Usługi sprzedaży 
szkła płaskiego laminowanego [dla budownictwa], Usługi 
sprzedaży szkła płaskiego typu float [półprzetworzonego], 
Usługi sprzedaży szkła płaskiego walcowanego nieobrobio-
nego, Usługi sprzedaży szkła płaskiego zbrojonego do użyt-
ku w budownictwie, Usługi sprzedaży szkła płaskiego zbro-
jonego, nie do celów budowlanych, Usługi sprzedaży szkła 
pławionego [szkła płaskiego typu float] do celów budowla-
nych, Usługi sprzedaży szkła półobrobionego, Usługi sprze-
daży szkła półobrobionego do użytku w szybach pojazdów, 
Usługi sprzedaży szkła półobrobionego odpornego na wy-
soką temperaturę, Usługi sprzedaży szkła półobrobionego, 
przystosowanego do pochłaniania ciepła, Usługi sprzedaży 
szkła półobrobionego, przystosowanego do pochłaniania 

promieniowania ultrafioletowego, Usługi sprzedaży szkła 
półprzetworzonego [inne niż szkła używane w budownic-
twie], Usługi sprzedaży szkła prasowanego, Usługi sprzeda-
ży szkła profilowanego [półprodukt], Usługi sprzedaży szkła 
sproszkowanego do dekoracji, Usługi sprzedaży szkła świe-
cącego [nie do użytku w budownictwie], Usługi sprzedaży 
szkła świecącego do celów budowlanych, Usługi sprzedaży 
szkła termoizolacyjnego do użytku w budownictwie, Usługi 
sprzedaży szkła w stanie surowym [nieobrobionego], Usługi 
sprzedaży szkła warstwowego, Usługi sprzedaży szkła wzo-
rzystego, nie do użytku w budownictwie, Usługi sprzedaży 
szkła z przewodnikami elektrycznymi.

(210) 536177 (220) 2021 11 05
(731) OCHWAT ŁUKASZ ALFARAM, Łaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALFARAM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.03.03, 26.03.11, 26.03.23, 
26.04.03, 26.04.04, 26.04.09

(510), (511) 19 Alabastrowe szkło, Laminowane szkło bu-
dowlane z folią ciekłokrystaliczną, Niemetalowe podwójnie 
szklone elementy, Niemetalowe podwójnie szklone herme-
tycznie uszczelnione elementy, Niemetalowe podwójnie 
szklone panele, Szkło barwione do użytku w budownictwie, 
Szkło bezodpryskowe, Szkło budowlane, Szkło budowlane 
laminowane zawierające cienkie przewodniki elektryczne, 
Szkło dekoracyjne [do użytku w budownictwie], Szkło har-
towane do użytku w budownictwie, Szkło izolacyjne, Szkło 
odbijające podczerwień do użytku w budownictwie, Szkło 
okienne do użytku w budownictwie, Szkło piankowe do ce-
lów budowlanych, Szkło płaskie laminowane [dla budow-
nictwa], Szkło płaskie zbrojone do użytku w budownictwie, 
Szkło pławione [szkło płaskie typu float] do celów budowla-
nych, Szkło świecące do celów budowlanych, Szkło termo-
izolacyjne do użytku w budownictwie, Szkło warstwowe, 
20 Lustra (srebrzone szkło), Lustra [meble], Lustra [nieprze-
nośne], Lustra i lusterka stojące, Lustra łazienkowe, Lustra 
o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe 
[psyche], Lustra ścienne, Lustra z elektrycznym oświetleniem, 
Lustra z nadrukiem, Ozdobne lustra, Szkło do użytku w opra-
wianiu dzieł sztuki, 21 Częściowo obrobione szkło [z wyjąt-
kiem szkła budowlanego], Modyfikowane szkło w arkuszach 
[nie do budownictwa], Nieprzetworzone lub półprzetwo-
rzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownic-
twie), Porowate szkło, Półobrobione szkło bezpieczne, Pół-
przetworzone szkło barwione, Rżnięte szkło, Spiekane szkło 
z otwartymi porami, Półprzetworzone szkło, Szkło antyre-
fleksyjne, Szkło częściowo przetworzone, Szkło dekoracyjne 
[nie dla budownictwa], Szkło emaliowane, Szkło emaliowa-
ne, nie do budownictwa, Szkło hartowane [nie do użytku 
w budownictwie], Szkło lustrzane, Szkło mleczne, Szkło 
na szyby [nie do budownictwa], Szkło nieobrobione, Szkło 
nieprzetworzone, Szkło nieprzetworzone [inne niż szkło 
używane w budownictwie], Szkło odbijające ciepło [półob-
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robione], Szkło opalizujące, Szkło opalowe, Szkło ozdobne, 
Szkło płaskie typu float [półprzetworzone], Szkło płaskie 
walcowane nieobrobione, Szkło płaskie wygładzane, Szkło 
płaskie zbrojone, nie do celów budowlanych, Szkło półobro-
bione, Szkło półobrobione do użytku w szybach pojazdów, 
Szkło półobrobione odporne na wysoką temperaturę, Szkło 
półobrobione, przystosowane do pochłaniania ciepła, Szkło 
półobrobione, przystosowane do pochłaniania promienio-
wania ultrafioletowego, Szkło półprzetworzone [inne niż 
szkło używane w budownictwie], Szkło prasowane, Szkło 
profilowane [półprodukt], Szkło sproszkowane do dekoracji, 
Szkło świecące [nie do użytku w budownictwie], Szkło w sta-
nie surowym [nieobrobione], Szkło wzorzyste, nie do użyt-
ku w budownictwie, Szkło z przewodnikami elektrycznymi, 
35 Usługi sprzedaży alabastrowego szkła, Usługi sprzedaży 
częściowo obrobionego szkła [z wyjątkiem szkła budowla-
nego], Usługi sprzedaży laminowanego szkła budowlanego 
z folią ciekłokrystaliczną, Usługi sprzedaży luster (srebrzone-
go szkła), Usługi sprzedaży luster [mebli], Usługi sprzedaży lu-
ster [nieprzenośnych], Usługi sprzedaży luster i lusterek stoją-
cych, Usługi sprzedaży luster łazienkowych, Usługi sprzedaży 
luster o pełnej długości w ramie, stojących, wertykalnie ob-
rotowych [psyche], Usługi sprzedaży luster ściennych, Usługi 
sprzedaży luster z elektrycznym oświetleniem, Usługi sprze-
daży luster z nadrukiem, Usługi sprzedaży modyfikowanego 
szkła w arkuszach [nie do budownictwa], Usługi sprzedaży 
nieprzetworzonego lub półprzetworzonego szkła (z wyjąt-
kiem szkła stosowanego w budownictwie), Usługi sprzedaży 
ozdobnych luster, Usługi sprzedaży niemetalowych podwój-
nie szklonych elementów, Usługi sprzedaży niemetalowych 
podwójnie szklonych hermetycznie uszczelnionych elemen-
tów, Usługi sprzedaży niemetalowych podwójnie szklonych 
paneli, Usługi sprzedaży porowatego szkła, Usługi sprzedaży 
półobrobionego szkła bezpiecznego, Usługi sprzedaży pół-
przetworzonego szkła barwionego, Usługi sprzedaży rżnię-
tego szkła, Usługi sprzedaży spiekanego szkła z otwartymi 
porami, Usługi sprzedaży półprzetworzonego szkła, Usługi 
sprzedaży szkła antyrefleksyjnego, Usługi sprzedaży szkła 
barwionego do użytku w budownictwie, Usługi sprzedaży 
szkła bezodpryskowego, Usługi sprzedaży szkła budowla-
nego, Usługi sprzedaży szkła budowlanego laminowane-
go zawierającego cienkie przewodniki elektryczne, Usługi 
sprzedaży szkła częściowo przetworzonego, Usługi sprzeda-
ży szkła dekoracyjnego [do użytku w budownictwie], Usługi 
sprzedaży szkła dekoracyjnego [nie dla budownictwa], Usłu-
gi sprzedaży szkła do użytku w oprawianiu dzieł sztuki, Usłu-
gi sprzedaży szkła emaliowanego, Usługi sprzedaży szkła 
emaliowanego, nie do budownictwa, Usługi sprzedaży szkła 
hartowanego [nie do użytku w budownictwie], Usługi sprze-
daży szkła hartowanego do użytku w budownictwie, Usługi 
sprzedaży szkła izolacyjnego, Usługi sprzedaży szkła lustrza-
nego, Usługi sprzedaży szkła mlecznego, Usługi sprzedaży 
szkła na szyby [nie do budownictwa], Usługi sprzedaży szkła 
nieobrobionego, Usługi sprzedaży szkła nieprzetworzone-
go, Usługi sprzedaży szkła nieprzetworzonego [innego niż 
szkła używane w budownictwie], Usługi sprzedaży szkła od-
bijającego ciepło [półobrobionego], Usługi sprzedaży szkła 
odbijającego podczerwień do użytku w budownictwie, 
Usługi sprzedaży szkła okiennego do użytku w budownic-
twie, Usługi sprzedaży szkła opalizującego, Usługi sprzedaży 
szkła opalowego, Usługi sprzedaży szkła ozdobnego, Usługi 
sprzedaży szkła piankowego do celów budowlanych, Usługi 
sprzedaży szkła płaskiego wygładzanego, Usługi sprzedaży 
szkła płaskiego laminowanego [dla budownictwa], Usługi 
sprzedaży szkła płaskiego typu float [półprzetworzonego], 
Usługi sprzedaży szkła płaskiego walcowanego nieobrobio-
nego, Usługi sprzedaży szkła płaskiego zbrojonego do użyt-

ku w budownictwie, Usługi sprzedaży szkła płaskiego zbro-
jonego, nie do celów budowlanych, Usługi sprzedaży szkła 
pławionego [szkła płaskiego typu float] do celów budowla-
nych, Usługi sprzedaży szkła półobrobionego, Usługi sprze-
daży szkła półobrobionego do użytku w szybach pojazdów, 
Usługi sprzedaży szkła półobrobionego odpornego na wy-
soką temperaturę, Usługi sprzedaży szkła półobrobionego, 
przystosowanego do pochłaniania ciepła, Usługi sprzedaży 
szkła półobrobionego, przystosowanego do pochłaniania 
promieniowania ultrafioletowego, Usługi sprzedaży szkła 
półprzetworzonego [inne niż szkła używane w budownic-
twie], Usługi sprzedaży szkła prasowanego, Usługi sprzeda-
ży szkła profilowanego [półprodukt], Usługi sprzedaży szkła 
sproszkowanego do dekoracji, Usługi sprzedaży szkła świe-
cącego [nie do użytku w budownictwie], Usługi sprzedaży 
szkła świecącego do celów budowlanych, Usługi sprzedaży 
szkła termoizolacyjnego do użytku w budownictwie, Usługi 
sprzedaży szkła w stanie surowym [nieobrobionego], Usługi 
sprzedaży szkła warstwowego, Usługi sprzedaży szkła wzo-
rzystego, nie do użytku w budownictwie, Usługi sprzedaży 
szkła z przewodnikami elektrycznymi.

(210) 537982 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU KETCHUPU 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 05.09.17, 05.09.23, 08.05.03, 
11.03.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 
26.04.02, 26.04.08, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.02, 
26.11.08

(510), (511) 29 Wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie 
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne.

(210) 538831 (220) 2022 01 18
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BROFTYAL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do celów 
medycznych, Maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole 
do celów medycznych, Krople do celów medycznych, Plastry 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy lecz-
nicze, Środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.
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(210) 538832 (220) 2022 01 18
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BROMOFTYAL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do celów 
medycznych, Maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole 
do celów medycznych, Krople do celów medycznych, Plastry 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy lecz-
nicze, Środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.

(210) 540243 (220) 2022 02 23
(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,  

M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.07, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.12

(510), (511) 7 Elektryczne przetwornice jednotwornikowe, 
Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Przekładnie 
zębate, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne 
inne niż do pojazdów lądowych, Silniki, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lą-
dowych, Zawory [części maszyn lub silników], Zawory [części 
maszyn], 9 Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy dźwię-
kowe, Alarmy pożarowe, Anteny, Automatyczne wyłączni-
ki czasowe [z wyłączeniem zegarmistrzostwa], Brzęczyki, 
Cewki elektryczne, Chipy [układy scalone], Czujniki, Czujniki 
parkowania do pojazdów, Czytniki [sprzęt przetwarzania da-
nych], Drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnali-
zacyjne], Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Elektroniczne 
breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, Elek-
troniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, 
Elektryczne dzwonki do drzwi, Elektryczne instalacje prze-
ciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze światła, Elektrycz-
ne urządzenia kontrolno – sterujące, Instalacje elektryczne, 
Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza 
elektryczne], Kodowane karty magnetyczne, Kolektory 
elektryczne, Końcówki [elektryczność], Lasery nie do celów 
medycznych, Latarnie sygnalizacyjne, Łączniki elektryczne, 
Mierniki, Nadajniki sygnałów elektronicznych, Odbiorniki 
radiotelegraficzne, Procesory centralne, Przekaźniki elek-
tryczne, Przełączniki elektryczne, Przełączniki czasowe au-
tomatyczne, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Prze-
nośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, Przetwornice 
jednotwornikowe, Przewodniki elektryczne, Radia [odbior-
niki radiowe], Sprzężenia elektryczne, Sygnalizacja świetlna 
lub mechaniczna, Syreny, Światła błyskowe [sygnały świetl-
ne], Układy scalone, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, 
Urządzenia do zdalnego sterowania, Urządzenia elektrody-
namiczne do zdalnego sterowania, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 

Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sy-
gnałami, Wykrywacze [detektory], Wyłączniki samoczynne, 
Zamki elektryczne, Zawory elektromagnetyczne [przełącz-
niki elektromagnetyczne], Zespoły przewodów elektrycz-
nych do samochodów, Złącza do przewodów elektrycznych, 
11 Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych 
i gazowych, Lampy bezpieczeństwa, Lampy elektryczne, 
12 Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Alarmy do pojaz-
dów, Urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, Pojazdy 
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 37 Instalowanie i napra-
wa alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, Montaż i naprawa instalacji alarmo-
wych przeciwpożarowych.

(210) 540411 (220) 2022 02 28
(731) P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów
(540) (znak słowny)
(540) TI MERITI UN CAFFÈ
(510), (511) 30 Kawa, Kawa, jej przetwory, Namiastki kawy, 
Produkty na bazie kawy, Ekstrakty z kawy, Esencje kawowe, 
Kawa rozpuszczalna, Kawa zbożowa, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Pokazy to-
warów, Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Badania rynkowe, Infor-
macja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, 
Informacja marketingowa, Promocja sprzedaży, Usługi infor-
macyjne dla konsumentów, Usługi importowo-eksportowe,  
43 Kawiarnie, Cukiernie, Restauracje, Bary, Zaopatrzenie 
w żywność i napoje.

(210) 540675 (220) 2022 03 07
(731) 4RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.08, 03.01.24, 26.05.10, 26.03.23, 26.03.04, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 Smartfony, Zegarki inteligentne, Tablety, Ta-
blety cyfrowe, Komputery, Komputery i sprzęt komputero-
wy, Komputery kieszonkowe w postaci zegarka, Komputery 
przenośne, Komputery typu all-in-one, Sprzęt z zakresu rze-
czywistości wirtualnej, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, 
28 Kontrolery do urządzeń do gier wideo, Konsole do gier vi-
deo, Przenośne konsole do gier wideo, Sprzęt do gier wideo, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami ko-
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mórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smar-
twatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem informatycznym, 37 Instalowanie i naprawa 
sprzętu telekomunikacyjnego, Instalowanie i naprawa tele-
fonów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kom-
puterowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowa-
nie i naprawa komputerów, Naprawa i konserwacja smartfo-
nów, Usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją 
i naprawą sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja 
i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii in-
formacyjnej, Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, 
38 Wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, Wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajem sprzętu komunika-
cji komórkowej, Wynajem urządzeń do dostarczania wiado-
mości, Wynajem urządzeń do przechowywania wiadomości, 
Wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów łącz-
nościowych, Wypożyczanie smartfonów, Bezprzewodowe 
usługi telefoniczne, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, 
Usługi elektronicznej transmisji danych, Mobilne usługi me-
dialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści 
rozrywkowych, Usługi komunikacyjne w zakresie elektro-
nicznej transmisji obrazów, Usługi transmisji audiowizualnej, 
Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji danych, Usłu-
gi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, Usługi 
transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Interaktywne 
usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, Usłu-
gi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet 
i extranet, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i ka-
blowych, 39 Wynajem dronów do fotografowania, Wynajem 
dronów obserwacyjnych, Wynajem dronów ochraniających, 
41 Wynajem sprzętu do gier wideo, Wynajem projektorów fil-
mowych, Wynajem sprzętu audio i wideo, Wynajem sprzętu 
audiowizualnego, Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizual-
nych i fotograficznych, 42 Wynajem komputerów, Wynajem 
komputerów i oprogramowania komputerowego, Wynajem 
sprzętu komputerowego, Wynajem urządzeń peryferyjnych 
do komputerów, Wynajem sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego.

(210) 542082 (220) 2022 04 17
(731) WNOROWSKI DAMIAN, Zgorzała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magazynomaty.pl

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, Pojemniki metalowe, Me-
talowe zbiorniki - kontenery, Kasetki na pieniądze metalowe 
lub niemetalowe, Kasy pancerne metalowe lub niemetalowe, 
Sejfy, Sejfy elektroniczne, Metalowe skrzynki z zamknięciami, 
Skrytki sejfowe, Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery 

służące do sortowania, przechowywania i wydawania pa-
czek i przesyłek, 7 Roboty przemysłowe, Urządzenia do prze-
noszenia i transportu, Maszyny do sortowania dla przemysłu, 
Maszyny do sortowania partii, Urządzenia do pakowania jako 
maszyny, Ładowarki do pakowania towarów, Maszyny do pa-
kowania w kartony, Urządzenia automatyczne zawierające 
skrytki służące do przyjmowania sortowania i wydawania 
paczek i towarów oraz części do tych urządzeń, 9 Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, Mobilne aplikacje, Bankomaty, Urządzenia elek-
troniczne zawierające skrytki służące do przyjmowania sor-
towania i wydawania paczek i towarów oraz części do tych 
urządzeń, Urządzenia i programy komputerowe do obsługi 
elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednic-
twem sms lub Internetu, 36 Usługi depozytów sejfowych, 
39 Wynajmowanie magazynów, Wynajem przestrzeni ma-
gazynowej, Wynajem miejsc magazynowych, Wynajem 
kontenerów do magazynowania i składowania, Wypoży-
czanie kontenerów magazynowych, Udostępnianie miejsc 
do przechowywania rzeczy dla osób trzecich - self-stora-
ge, Przewożenie i dostarczanie towarów, Usługi kurierskie, 
Usługi dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych 
urządzeń pocztowych, Pakowanie i składowanie towarów, 
Przechowywanie ładunku, Tymczasowe przechowywanie 
dostaw, Tymczasowe bezpieczne przechowywanie rzeczy 
osobistych, Przechowywanie wina z kontrolowaną tempera-
turą i wilgotnością, Magazynowanie, Organizacja dostarcza-
nia towarów, Organizowanie i świadczenie usług w zakresie 
dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, 
Usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, Usługi 
kurierskie [wiadomości lub towary], Udzielanie informacji 
związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, 
Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Usługi kon-
sultacyjne dotyczące magazynowania, Usługi konsultacyj-
ne związane z transportem, Usługi konsultacyjne związane 
z przechowywaniem, Usługi doradcze związane z trans-
portem, Usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, 
Załadunek i rozładunek towarów, Dostarczanie paczek, Od-
bieranie paczek, Magazynowanie paczek, Transport paczek, 
Usługi doręczania paczek, Odbieranie i dostarczanie paczek 
i towarów, Usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, 
Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Od-
bieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek 
i listów, Magazynowanie elektronicznych nośników danych 
lub dokumentów, 45 Wypożyczanie sejfów, Wypożyczanie 
skrytek sejfowych, Monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych.

(210) 542520 (220) 2022 04 28
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY 

HYLMET HENRYK FIGIEL EUGENIUSZ PIESIK  
SPÓŁKA JAWNA, Tuchola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYLMET pompy z Tucholi

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 Pompy zębate hydrauliczne do układów 
hydraulicznych w maszynach rolniczych i leśnych, części 
do skrzyń biegów do maszyn rolniczych i leśnych, multiplika-
tory, pompy hydrauliczne do multiplikatorów, Pompy zębate 
olejowe smarujące do traktorów, pompy zębate hydraulicz-
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ne do układów hydraulicznych do traktorów, części skrzyń 
biegów do traktorów, 12 części skrzyń biegów do traktorów, 
35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwa-
lającej nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, takich jak 
pompy zębate hydrauliczne do układów hydraulicznych 
w maszynach rolniczych i leśnych, podwozia maszyn rolni-
czych i leśnych, części do skrzyń biegów do maszyn rolni-
czych i leśnych, multiplikatory, pompy hydrauliczne do mul-
tiplikatorów, pompy zębate olejowe smarujące do traktorów, 
pompy zębate hydrauliczne do układów hydraulicznych 
do traktorów, części skrzyń biegów do traktorów poprzez 
platformę internetową oraz w tradycyjnym sklepie w ilo-
ściach detalicznych oraz w hurtowni.

(210) 543695 (220) 2022 06 02
(731) IGNACZEWSKA BEATA CENTRUM TERAPII 

BEHAWIORALNEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTB

(531) 02.07.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Nauczanie, doradztwo zawodowe w zakre-
sie terapii behawioralnej, kursy korespondencyjne, porad-
nictwo zawodowe, kształcenie praktyczne psychologów, 
terapeutów, nauczycieli, organizowanie i prowadzenie 
pracowni specjalistycznych, warsztaty i treningi w zakresie 
terapii behawioralnej, publikowanie książek, mikro-wydaw-
nictwa, publikowanie tekstów, publikacja elektroniczna on-
-line książek i periodyków, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, usługi zwią-
zane z organizacją wypoczynku, organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, nauczanie indywidualne, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, analiza prac terapeutów 
behawioralnych poprzez superwizje, doradztwo zawodowe 
w zakresie kształcenia terapeutów behawioralnych, informa-
cja na temat kształcenia terapeutów behawioralnych, szko-
lenia w zakresie terapii behawioralnej, 44 Opieka medyczna 
i zdrowotna, terapia pedagogiczna, terapia ruchowa, terapia 
sensoryczna, terapia logopedyczna, socjoterapia, terapia be-
hawioralna, usługi w zakresie specjalistycznych poradni pe-
dagogicznych, psychoterapia, doradztwo dotyczące ochro-
ny zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie terapii 
mowy, porady i konsultacje terapeuty behawioralnego..

(210) 543897 (220) 2022 06 07
(731) AXES RACZYŃSKI I ŁASTOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nex

(531) 27.05.02, 27.05.05, 27.05.12, 24.15.01, 24.15.21, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy elektryczne pomia-
rowe, sygnalizacyjne i kontrolne, elektroniczne maszyny 
liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery wy-

specjalizowane, elektryczne przewody drutowe i wyspecja-
lizowane wiązki kabli elektrycznych do transmisji sygnałów 
kontrolno - pomiarowych i sterujących, wyłączniki automa-
tyczne i półautomatyczne, komputerowe wyspecjalizowane 
systemy operacyjne, oprogramowanie komputerowe ogól-
nego przeznaczenia i programy komputerowe dla teleko-
munikacyjnych urządzeń transmisyjnych, przełączających, 
do obsługi poczty głosowej i do przekazywania komunika-
tów audio i video, oprogramowane komputerowe i urządze-
nia komputerowe do przetwarzania danych, audio i wideo, 
oprogramowanie komputerowe i urządzenia komputerowe 
do dostarczania danych do urządzeń kodujących i dekodują-
cych, oprogramowanie komputerowe i urządzenia kompu-
terowe stosowane do obsługi sprzętu technicznego, w tym 
zwłaszcza pojazdów samochodowych, oprogramowanie 
komputerowe i urządzenia komputerowe ułatwiające pro-
jektowanie wspomagane komputerowo oraz projektowanie 
układów o wielkiej i średniej skali integracji, oprogramowanie 
komputerowe i programy komputerowe do automatycznej 
obsługi cyklu zamówień między sprzedawcami i producen-
tami, złącza elektryczne, pióra i wskaźniki elektroniczne, od-
biorniki telefoniczne i łącznice telekomunikacyjne i ich czę-
ści, odbiorniki sygnałów audio i wideo, rezystory i systemy 
rezystancyjne, półprzewodniki, osłony do kabli telekomuni-
kacyjnych transmisyjnych, nadajniki elektronicznych sygna-
łów cyfrowych i analogowych, nadajniki telefoniczne, prze-
wody drutowe telegraficzne, przewody telefoniczne, faksy, 
telefony cyfrowe, telefony przenośne i telefony komórkowe 
oraz części i podzespoły do tych urządzeń, anteny bezprze-
wodowe i ich części, pagery, terminale teleinformatyczne, te-
stery układów elektrycznych i elektronicznych, modemy, ko-
deki, wzmacniacze, konwertery sygnałów, liczniki impulsów 
elektronicznych, urządzenia trasujące, multipleksy, programy 
komputerowe typu asemblery i dezasemblery, urządzenia 
do analizy protokołów komunikacyjnych, 35 Świadczenie 
usług w zakresie dostarczania informacji dotyczących rekla-
my sprzedaży towarów z zakresu elektroniki profesjonalnej, 
sprzętu video komputerowego oraz części i podzespołów 
do tych urządzeń, usługi sprzedaży oprogramowania kom-
puterowego i towarów z zakresu elektroniki profesjonalnej 
i sprzętu audio, video i komputerowego oraz części pod-
zespołów do tych urządzeń, usługi w zakresie zarządzania 
wystawami w celach reklamowych, wynajem stoisk wy-
stawowych do celów reklamowych, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Sporządzanie 
dokumentacji, 42 Usługi komputerowe, mianowicie wydzier-
żawianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, 
usługi konsultacyjne w zakresie technologii, projektowanie, 
badanie i rozwijanie systemów komputerowych, sieci kom-
puterowych, sieci telekomunikacyjnych i systemów interko-
munikacjach, usługi w dziedzinie uaktualniania oprogramo-
wania komputerowego, usługi umożliwiania interakcyjnego 
dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej 
w celu przekazywania i rozpowszechniania informacji, opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego na rzecz 
osób trzecich, wynajem i wydzierżawianie komputerów 
i oprogramowania komputerowego, usługi w dziedzinie 
udostępniania oprogramowania komputerowego, które 
może być ładowane z globalnej sieci komputerowej, usługi 
na rzecz osób trzecich w dziedzinie projektowania i zamiesz-
czania stron internetowych w sieciach komputerowych, 
usługi w zakresie udostępniania zintegrowanych baz danych 
z informacjami o firmach, wydzierżawianie lub udostępnia-
nie dla osób trzecich czasu dostępu do komputerowych baz 
danych i stron internetowych, sporządzanie rysunków tech-
nicznych technikami cyfrowymi, opracowywanie projektów 
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architektonicznych, projektowe usługi inżynieryjne, usługi 
kreślenia, modyfikacji i unowocześniania oprogramowania 
komputerowego, usługi rozwoju oprogramowania kompu-
terowego, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie analiz 
i testów technicznych produktów, usługi w zakresie analiz 
technicznych, testów i konsultacji w dziedzinie konstruowa-
nia i obsługi sieci telekomunikacyjnych, usługi integracyjne 
dotyczące globalnych, międzynarodowych i lokalnych sieci 
telekomunikacyjnych komputerów osobistych, projekto-
wanie i rozwijanie na rzecz osób trzecich instalacji teleko-
munikacyjnych i sieci telekomunikacyjnych, dostarczanie 
informacji z zakresu nauk informatycznych, komputerów, 
programów komputerowych, udostępnianie czasu dostępu 
do komputerowych baz danych, stron internetowych i/lub 
elektronicznych tablic ogłoszeniowych, komputerowe usługi 
konsultacyjne.

(210) 544048 (220) 2022 06 13
(731) QUASPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) QUASPE
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, Akcesoria metalowe 
do okien, Aluminiowe drzwi do mieszkań, Aluminiowe drzwi 
ogrodowe, Aluminiowe ramy do okien przesuwnych, Drzwi 
(bramy) żaluzjowe metalowe, Drzwi aluminiowe, Drzwi 
i okna metalowe, Metalowe obramowania drzwi ogrodo-
wych, Metalowe okiennice wykonane z listewek, Metalowe 
okna dachowe, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Rolety 
okienne zewnętrzne metalowe, Rolety metalowe, Żaluzje 
metalowe do użytku zewnętrznego, Altanki, głównie z me-
talu, Altany konstrukcje z metalu, Altany przenośne wykona-
ne głównie z metali, Balkony prefabrykowane [metalowe], 
Balustrady metalowe, Balustrady metalowe do ogrodzeń, 
Altanki metalowe, Metalowe panele ogrodzeniowe, Metalo-
we, modułowe elementy budowlane, Metalowe szkielety 
konstrukcji na pokoje, Metalowe, strukturalne ramy budow-
lane, Oranżerie metalowe [konstrukcje], Pergole z metalu, 
Parkany metalowe, Prefabrykowane domy metalowe, Prefa-
brykowane garaże metalowe, Prefabrykowane konstrukcje 
metalowe, Przenośne osłony metalowe, Przenośne, metalo-
we budynki biurowe, Ścianki działowe (metalowe), inne niż 
meble, Ściany ruchome wykonane z metalu, Wiaty z metalu, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: drobne wyroby metalowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: metalowe mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: metalo-
we materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące 
półproduktami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: akcesoria metalowe do okien, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: aluminiowe drzwi do mieszkań, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: aluminiowe 
drzwi ogrodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: aluminiowe ramy do okien 
przesuwnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, 

Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: drzwi aluminiowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: drzwi i okna metalo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: metalowe obramowania drzwi ogrodowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: metalowe okiennice wykonane z listewek, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: metalowe okna dachowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: metalowe, okienne 
żaluzje zwijane, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: rolety okienne zewnętrzne metalo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: rolety metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: żaluzje metalowe 
do użytku zewnętrznego, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: altanki, głównie z metalu, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: altany konstrukcje z metalu, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: altany przeno-
śne wykonane głównie z metali, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: balkony prefabryko-
wane [metalowe], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: balustrady metalowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: balustrady metalowe do ogrodzeń, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: altanki me-
talowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: metalowe panele ogrodzeniowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: metalowe, modułowe elementy budowlane, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: metalowe szkielety konstrukcji na pokoje, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: meta-
lowe, strukturalne ramy budowlane, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: oranżerie 
metalowe [konstrukcje], Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: pergole z metalu, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: parkany metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: prefabrykowane domy me-
talowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: prefabrykowane garaże metalowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: prefabrykowane konstrukcje metalowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: przeno-
śne osłony metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przenośne, metalowe budynki 
biurowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: ścianki działowe (metalowe), inne niż me-
ble, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ściany ruchome wykonane z metalu, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wiaty z metalu, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: drobne wyroby metalowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: metalo-
we konstrukcje i budynki przenośne, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: metalowe mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: metalo-
we materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące 
półproduktami, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: akcesoria metalowe do okien, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
aluminiowe drzwi do mieszkań, Usługi handlu hurtowego 
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związane z następującymi produktami: aluminiowe drzwi 
ogrodowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: aluminiowe ramy do okien przesuwnych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: drzwi 
aluminiowe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: drzwi i okna metalowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: metalo-
we obramowania drzwi ogrodowych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: metalowe 
okiennice wykonane z listewek, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: metalowe okna da-
chowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: metalowe, okienne żaluzje zwijane, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: rolety 
okienne zewnętrzne metalowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: rolety metalowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
altanki, głównie z metalu, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: altany konstrukcje z metalu, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: altany przenośne wykonane głównie z metali, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
balkony prefabrykowane [metalowe], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: balustrady me-
talowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: balustrady metalowe do ogrodzeń, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: altan-
ki metalowe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: metalowe panele ogrodzeniowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
metalowe, modułowe elementy budowlane, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: metalo-
we szkielety konstrukcji na pokoje, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: metalowe, struktural-
ne ramy budowlane, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: oranżerie metalowe [konstruk-
cje], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: pergole z metalu, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: parkany metalowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: prefabrykowane domy metalowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: prefabry-
kowane garaże metalowe, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: prefabrykowane konstruk-
cje metalowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: przenośne osłony metalowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
przenośne, metalowe budynki biurowe, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: ścianki dzia-
łowe (metalowe), inne niż meble, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ściany ruchome wy-
konane z metalu, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: wiaty z metalu, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: drobne wyroby metalowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-

stępującymi produktami: metalowe materiały nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: akcesoria metalowe do okien, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: aluminiowe drzwi do miesz-
kań, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: aluminiowe drzwi 
ogrodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: aluminiowe 
ramy do okien przesuwnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: drzwi aluminiowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: drzwi i okna metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: metalowe obramowania drzwi ogrodowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: metalowe okiennice wykonane 
z listewek, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: metalowe okna 
dachowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: metalowe, 
okienne żaluzje zwijane, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: ro-
lety okienne zewnętrzne metalowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: rolety metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: altanki, głównie z metalu, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: altany konstrukcje z metalu, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: altany przenośne wykonane głównie 
z metali, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: balkony prefabryko-
wane [metalowe], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: balustra-
dy metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą kata-
logów związane z następującymi produktami: balustrady 
metalowe do ogrodzeń, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: al-
tanki metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów związane z następującymi produktami: metalowe 
panele ogrodzeniowe, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: me-
talowe, modułowe elementy budowlane, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: metalowe szkielety konstrukcji na pokoje, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: metalowe, strukturalne ramy 
budowlane, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: oranżerie meta-
lowe [konstrukcje], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: pergole 
z metalu, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: parkany metalowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: prefabrykowane domy me-
talowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: prefabrykowane ga-
raże metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów związane z następującymi produktami: prefabryko-
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wane konstrukcje metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: przenośne osłony metalowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: przenośne, metalowe budynki biurowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: ścianki działowe (metalowe), inne 
niż meble, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: ściany ruchome 
wykonane z metalu, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: wiaty 
z metalu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: drobne wyroby metalowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: metalowe materiały nie-
przetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: akcesoria metalowe do okien, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: aluminiowe drzwi do mieszkań, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: alumi-
niowe drzwi ogrodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: aluminiowe ramy 
do okien przesuwnych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: drzwi (bramy) żalu-
zjowe metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: drzwi aluminiowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: drzwi i okna metalowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: metalowe 
obramowania drzwi ogrodowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: metalowe 
okiennice wykonane z listewek, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: metalowe 
okna dachowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: metalowe, okienne żaluzje zwi-
jane, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: rolety okienne zewnętrzne metalowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: rolety metalowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: żaluzje 
metalowe do użytku zewnętrznego, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: altanki, 
głównie z metalu, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: altany konstrukcje z me-
talu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: altany przenośne wykonane głównie 
z metali, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: balkony prefabrykowane [metalo-
we], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: balustrady metalowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
balustrady metalowe do ogrodzeń, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: altanki 
metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: metalowe panele ogrodzenio-
we, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: metalowe, modułowe elementy budow-
lane, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: metalowe szkielety konstrukcji na po-
koje, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-

pującymi produktami: metalowe, strukturalne ramy budow-
lane, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: oranżerie metalowe [konstrukcje], 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: pergole z metalu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: parkany 
metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: prefabrykowane domy metalo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: prefabrykowane garaże metalowe, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: prefabrykowane konstrukcje metalowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: przenośne osłony metalowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: prze-
nośne, metalowe budynki biurowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: ścianki 
działowe (metalowe), inne niż meble, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: ściany 
ruchome wykonane z metalu, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: wiaty z meta-
lu, 37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Doradztwo inżynieryjne, 
Usługi instalacyjne następujących produktów: drobne wyro-
by metalowe, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Usługi insta-
lacyjne następujących produktów: metalowe konstrukcje 
i budynki przenośne, Usługi instalacyjne następujących pro-
duktów: metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, 
będące półproduktami, Usługi instalacyjne następujących 
produktów: akcesoria metalowe do okien, Usługi instalacyj-
ne następujących produktów: aluminiowe drzwi do miesz-
kań, Usługi instalacyjne następujących produktów: aluminio-
we drzwi ogrodowe, Usługi instalacyjne następujących pro-
duktów: aluminiowe ramy do okien przesuwnych, Usługi in-
stalacyjne następujących produktów: drzwi (bramy) żaluzjo-
we metalowe, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
drzwi aluminiowe, Usługi instalacyjne następujących pro-
duktów: drzwi i okna metalowe, Usługi instalacyjne następu-
jących produktów: metalowe obramowania drzwi ogrodo-
wych, Usługi instalacyjne następujących produktów: metalo-
we okiennice wykonane z listewek, Usługi instalacyjne nastę-
pujących produktów: metalowe okna dachowe, Usługi insta-
lacyjne następujących produktów: metalowe, okienne żalu-
zje zwijane, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
rolety okienne zewnętrzne metalowe, Usługi instalacyjne 
następujących produktów: rolety metalowe, Usługi instala-
cyjne następujących produktów: żaluzje metalowe do użyt-
ku zewnętrznego, Usługi instalacyjne następujących produk-
tów: altanki, głównie z metalu, Usługi instalacyjne następują-
cych produktów: altany konstrukcje z metalu, Usługi instala-
cyjne następujących produktów: altany przenośne wykona-
ne głównie z metali, Usługi instalacyjne następujących pro-
duktów: balkony prefabrykowane [metalowe], Usługi instala-
cyjne następujących produktów: balustrady metalowe, 
Usługi instalacyjne następujących produktów: balustrady 
metalowe do ogrodzeń, Usługi instalacyjne następujących 
produktów: altanki metalowe, Usługi instalacyjne następują-
cych produktów: metalowe panele ogrodzeniowe, Usługi 
instalacyjne następujących produktów: metalowe, moduło-
we elementy budowlane, Usługi instalacyjne następujących 
produktów: metalowe szkielety konstrukcji na pokoje, Usługi 
instalacyjne następujących produktów: metalowe, struktu-
ralne ramy budowlane, Usługi instalacyjne następujących 
produktów: oranżerie metalowe [konstrukcje], Usługi instala-



Nr  ZT44/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 19

cyjne następujących produktów: pergole z metalu, Usługi 
instalacyjne następujących produktów: parkany metalowe, 
Usługi instalacyjne następujących produktów: prefabryko-
wane domy metalowe, Usługi instalacyjne następujących 
produktów: prefabrykowane garaże metalowe, Usługi insta-
lacyjne następujących produktów: prefabrykowane kon-
strukcje metalowe, Usługi instalacyjne następujących pro-
duktów: przenośne osłony metalowe, Usługi instalacyjne 
następujących produktów: przenośne, metalowe budynki 
biurowe, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
ścianki działowe (metalowe), inne niż meble, Usługi instala-
cyjne następujących produktów: ściany ruchome wykonane 
z metalu, Usługi instalacyjne następujących produktów: wia-
ty z metalu, Naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: drobne wyroby metalowe, Napra-
wy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Na-
prawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: metalowe materiały nieprze-
tworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Napra-
wy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: akcesoria metalowe do okien, Naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: alumi-
niowe drzwi do mieszkań, Naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: aluminiowe drzwi 
ogrodowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: aluminiowe ramy do okien prze-
suwnych, Naprawy i prace konserwacyjne związane z nastę-
pującymi produktami: drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, 
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: drzwi aluminiowe, Naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: drzwi i okna 
metalowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: metalowe obramowania drzwi 
ogrodowych, Naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: metalowe okiennice wykona-
ne z listewek, Naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: metalowe okna dachowe, Napra-
wy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: metalowe, okienne żaluzje zwijane, Naprawy i pra-
ce konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
rolety okienne zewnętrzne metalowe, Naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: rolety 
metalowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: żaluzje metalowe do użytku ze-
wnętrznego, Naprawy i prace konserwacyjne związane z na-
stępującymi produktami: altanki, głównie z metalu, Naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: altany konstrukcje z metalu, Naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: altany przeno-
śne wykonane głównie z metali, Naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: balkony prefa-
brykowane [metalowe], Naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: balustrady metalo-
we, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następujący-
mi produktami: balustrady metalowe do ogrodzeń, Naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: altanki metalowe, Naprawy i prace konserwacyjne zwią-
zane z następującymi produktami: metalowe panele ogro-
dzeniowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane z nastę-
pującymi produktami: metalowe, modułowe elementy bu-
dowlane, Naprawy i prace konserwacyjne związane z nastę-
pującymi produktami: metalowe szkielety konstrukcji na po-

koje, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następują-
cymi produktami: metalowe, strukturalne ramy budowlane, 
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: oranżerie metalowe [konstrukcje], Naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: pergole z metalu, Naprawy i prace konserwacyjne zwią-
zane z następującymi produktami: parkany metalowe, Na-
prawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: prefabrykowane domy metalowe, Naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: prefabrykowane garaże metalowe, Naprawy i prace kon-
serwacyjne związane z następującymi produktami: prefabry-
kowane konstrukcje metalowe, Naprawy i prace konserwa-
cyjne związane z następującymi produktami: przenośne 
osłony metalowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: przenośne, metalowe budynki 
biurowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane z nastę-
pującymi produktami: ścianki działowe (metalowe), inne niż 
meble, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: ściany ruchome wykonane z metalu, Na-
prawy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: wiaty z metalu, Usługi w zakresie budownictwa, 
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przy-
gotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze-
znaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi 
remontowe nieruchomości, Naprawy budynków, Restaura-
cja budynków, Konserwacja obiektów budowlano-mieszka-
niowych, Usługi budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi informacji bu-
dowlanej, Budowa i naprawa magazynów, Usługi szklarskie, 
Montaż drzwi i okien, 42 Usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi projektowania, Usłu-
gi inżynieryjne, Prace inżynieryjne, Badania inżynieryjne, Te-
sty inżynieryjne, Pomiary inżynieryjne, Inżynieria (prace inży-
nieryjne), Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspo-
magane komputerowo, Usługi inżynieryjne dla osób trze-
cich, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi inży-
nieryjne dotyczące systemów formowania metali.

(210) 544140 (220) 2022 06 15
(731) PIASECKI MIROSŁAW, Wrocław;  

SOKÓŁ-WOŹNIAK JOANNA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) envirail

(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.02, 29.01.13

(510), (511) 37 Budowa linii kolejowych, Budowanie dróg 
kolejowych, 42 Projektowanie konstrukcji, Projektowanie 
urbanistyczne, Projektowanie architektoniczne, Projektowa-
nie techniczne, Konstrukcyjne (Projektowanie -), Projekto-
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wanie sieci dróg, Projektowanie i opracowywanie sieci, Pro-
jektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie 
techniczne i doradztwo, Usługi doradcze dotyczące ochro-
ny środowiska, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, Usługi dorad-
cze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, Usługi doradcze 
związane z bezpieczeństwem środowiska, Kompilacja infor-
macji dotyczących środowiska, Badania dotyczące ochrony 
środowiska, Badania środowiska, Usługi doradcze związane 
z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, Konsultacja 
techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 544141 (220) 2022 06 15
(731) PIASECKI MIROSŁAW, Wrocław;  

SOKÓŁ-WOŹNIAK JOANNA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) Envirail
(510), (511) 37 Budowa linii kolejowych, Budowanie dróg 
kolejowych, 42 Projektowanie konstrukcji, Projektowanie 
urbanistyczne, Projektowanie architektoniczne, Projektowa-
nie techniczne, Konstrukcyjne (Projektowanie -), Projekto-
wanie sieci dróg, Projektowanie i opracowywanie sieci, Pro-
jektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie 
techniczne i doradztwo, Usługi doradcze dotyczące ochro-
ny środowiska, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, Usługi dorad-
cze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, Usługi doradcze 
związane z bezpieczeństwem środowiska, Kompilacja infor-
macji dotyczących środowiska, Badania dotyczące ochrony 
środowiska, Badania środowiska, Usługi doradcze związane 
z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, Konsultacja 
techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 544768 (220) 2022 07 05
(731) KINGFISHER INVESTISSEMENTS, Templemars, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) casto DRIVE

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.05.06
(510), (511) 35 Reklama, Reklama z wykorzystaniem katalo-
gów, Reklama on-line w sieci komputerowej, Dystrybucja 
materiałów reklamowych (ulotek, ulotek, druków, próbek), 
Dystrybucja próbek, Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia wystaw i targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizacja wirtualnych targów w celach handlo-
wych, Organizacja akcji promocyjnych mających na celu bu-
dowanie lojalności klientów, Pokazy produktów, Komputero-
we zarządzanie plikami, Usługi subskrypcji bazy danych lub 
multimedialnego centrum serwerowego, Dystrybucja ulo-
tek, broszur, materiałów drukowanych dotyczących majster-
kowania, materiałów budowlanych, sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, Systematyzacja danych w pliku central-
nym, Zarządzanie plikami komputerowymi, Gromadzenie 
danych w pliku centralnym, Usługi promocji produktów 
w imieniu osób trzecich, Doradztwo handlowe w zakresie 
zakupu produktów i materiałów do majsterkowania, materia-
łów budowlanych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
Fakturowanie, Usługi porównywania cen, Wydawanie kart 
lojalnościowych, Promocja towarów i usług osób trzecich 

poprzez dystrybucję kuponów, Usługi subskrypcji ogólnego 
katalogu towarów, Usługi subskrypcji strony internetowej 
umożliwiającej zakupy online, Obsługa administracyjna za-
mówień zakupu, Prezentowanie i gromadzenie produktów 
na rzecz osób trzecich (z wyłączeniem ich transportu) umoż-
liwiające klientom oglądanie, zamawianie i kupowanie 
w sklepach detalicznych, w ogólnym katalogu towarów, 
na stronie internetowej, przez telefon lub za pomocą innych 
środków telekomunikacji produktów wskazanych poniżej, 
usługi sprzedaży detalicznej, wysyłkowej i sprzedaży z wyko-
rzystaniem Internetu lub jakichkolwiek elektronicznych środ-
ków zdalnego zamawiania produktów wskazanych poniżej 
oraz usługi subskrypcji strony internetowej umożliwiającej 
klientom zamawianie online i odbieranie w sklepach nastę-
pujących produktów: narzędzia, wkręty, gwoździe, śruby, ele-
menty złączne, wyroby montażowe i klejące, liny, taśmy i łań-
cuchy, skrzynki pocztowe, wyroby łożyskowe i łożyska, oku-
cia budowlane, okucia meblowe oraz zamki, produkty ślusar-
skie, sejfy i kłódki, kątowniki, urządzenia elektryczne, a mia-
nowicie: audiowizualne, urządzenia i akcesoria do montażu 
okablowania i przyłączy, urządzenia i akcesoria do montażu 
skrzynek elektrycznych i puszek ochronnych, urządzenia i ak-
cesoria do montażu podtynkowego, urządzenia i akcesoria 
do montażu natynkowego, urządzenia automatyki i zabez-
pieczeń, aktywne urządzenia zabezpieczające, modemy, 
dzwonki, gongi i odźwierni, gaśnice, urządzenia telekomuni-
kacyjne, tablice elektryczne, urządzenia automatyki, telefo-
nicznej i komputerowej, baterie, akumulatory i puszki świetl-
ne, urządzenia odbiorcze, wyłączniki i gniazda elektryczne, 
gniazda wielokrotne, przedłużacze i adaptery, urządzenia 
do połączeń elektrycznych, lampy, latarki, baterie i żarówki, 
anteny satelitarne, demodulatory, pomocnicze urządzenia 
grzewcze, urządzenia centralnego ogrzewania, urządzenia 
ogrzewania elektrycznego, kominki, piece, urządzenia klima-
tyzacyjne, urządzenia regulacyjne, urządzenia do oczyszcza-
nia powietrza, urządzenia wentylacyjne, narzędzia i przybo-
ry, a mianowicie: materiały eksploatacyjne, duże narzędzia 
stacjonarne, przenośne elektronarzędzia oraz narzędzia 
do obróbki powierzchni, sprzęt czyszczący, drabiny, schodki, 
duże narzędzia warsztatowe, agregaty prądotwórcze, po-
jemniki, smary, sprzęt i narzędzia spawalnicze, stoły warszta-
towe i magazynowe, narzędzia pomiarowe i traserskie, na-
rzędzia ręczne, narzędzia precyzyjne, kompresory, narzędzia 
ręczne montażowe, narzędzia budowlane, odzież robocza 
i ochronna, obuwie ochronne, podnośniki, urządzenia do lu-
towania gazowego, lutownice gazowe, elektryczne maszyny 
i urządzenia czyszczące, urządzenia myjące, elektryczne po-
lerki do podłóg, elektryczne urządzenia do prania do dywa-
nów, urządzenia do czyszczenia parą, myjki wysokociśnie-
niowe, odkurzacze, myjki do okien, maszyny do szklenia, 
spawarki nieelektryczne, wiertarki, maszyny rolnicze, obra-
biarki (z wyjątkiem kaset na pieniądze, rusztowań, palet 
i składów transportowych z metalu do przenoszenia mate-
riałów przeznaczonych do cięcia, transportu lub składowa-
nia, sprzęt i urządzenia z metalu do użytku przemysłowego 
do przechowywania, magazynowania, składowania, przeła-
dunku, gromadzenia, załadunku i rozładunku, paletyzacji, 
sortowania, czyszczenia, szlifowania, obróbki, cięcia, piłowa-
nia, lutowania, toczenia, frezowania, ostrzenia, wiązania, zna-
kowania, pakowania, owijania, przenoszenia i transportu ma-
teriałów, obrabiarki przemysłowe, urządzenia, osprzęt, wypo-
sażenie, przestrzenie lub systemy do składowania, magazy-
nowania, składowania, magazynowania, przeładunku, gro-
madzenia, załadunku i rozładunku, paletyzacji, sortowania, 
czyszczenia, szlifowania, obróbki, cięcia, piłowania, lutowa-
nia, toczenia, frezowania, ostrzenia, wiązania, znakowania, 
pakowania, opakowywania, przenoszenia i transportu mate-
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riałów), silniki (inne niż do pojazdów lądowych), Duże narzę-
dzia rolnicze inne niż obsługiwane ręcznie, motowidła, ko-
siarki do trawy (maszyny), rozdrabniacze (maszyny), koło-
wrotki mechaniczne, pompy (maszyny), pompy opróżniają-
ce, pompy do opróżniania, pompy wiertnicze, betoniarki, 
wciągniki, sprężarki (maszyny), generatory, artykuły do malo-
wania, a mianowicie : preparaty do ścian i sufitów, farby, 
barwniki i szablony, farby podkładowe do ścian, żywice na-
prawcze, drewno zewnętrzne, drewno wewnętrzne, prepa-
raty do drewna, kleje, pędzle, narzędzia malarskie i tapicer-
skie, lakiery, farby i lakiery (z wyjątkiem izolatorów), blachy 
i metale sproszkowane dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów oraz środki do usuwania farb, artykuły do dekoracji 
wnętrz a mianowicie: akcesoria i wykończenia do tapet, tek-
stylia, artykuły do oprawiania, artykuły dla sztuk pięknych, 
artykuły oświetleniowe, źródła światła, oświetlenie we-
wnętrzne, oświetlenie zewnętrzne i żarówki, tapety, naklejki 
i dekoracje ścienne, zasłony i rolety, poduszki, włókna szklane 
i okładziny ścienne, żaluzje, karnisze, klamki, gałki meblowe, 
klamki i dekoracje drzwiowe, plakaty, ramy i lustra, pierście-
nie, haki, wieszaki na ubrania, karnisze metalowe i niemetalo-
we, rolki, szyny do zasłon i uchwyty do zasłon nie z materia-
łów tekstylnych, artykuły hydrauliczne i do uzdatniania wody, 
artykuły miedziane do zaopatrywania w wodę, drenażu, pro-
dukcji ciepłej wody doprowadzania gazu do uzdatniania 
wody, narzędzia hydrauliczne, parkiety, podłogi laminowane, 
podłogi PCV, dywany, płytki i listwy, maty, płytki podłogowe, 
płytki tarasowe, płytki ścienne, płytki kuchenne, meble 
do pierwszego wyposażenia, blaty robocze, krany, zlewy, 
okapy wyciągowe, okapy wentylacyjne, artykuły do prze-
chowywania pomieszczeń użytkowych przechowywanie 
w salonie, zamknięcia szaf, wyposażenie szaf, tace i kozły, 
sprzęt do hydroterapii, sprzęt prysznicowy, baterie duże 
urządzenia sanitarne, meble łazienkowe, zbiorniki spłukują-
ce, toalety spłukiwane, syfony, podgrzewane wieszaki 
na ręczniki, produkty do oczyszczania i zmiękczania wody, 
nieogrzewane wieszaki na ręczniki i mydelniczki, materiały 
budowlane i remontowe, ścianki działowe, materiały izola-
cyjne, drewno konstrukcyjne, lekkie pokrycia dachowe, cięż-
kie pokrycia dachowe, materiały do instalacji sanitarnych, 
hydroizolacje, kleje i materiały do drenażu i zbierania wody 
deszczowej, dachówki, rynny betoniarek, bruk zewnętrzny, 
krawężniki, drewno zewnętrzne, grille, piece i ruszty, markizy 
tarasowe, bramy, ogrodzenia i słupy, bramy garażowe, stolar-
ka zewnętrzna, okna i świetliki oraz skrzynki pocztowe, ani 
metalowe ani murowane, drewno nieszlifowane i strugane, 
listwy nieszlifowane, listwy ozdobne, gzymsy, panele, panele 
ozdobne, deski okładzinowe, podłogi, boazeria, akcesoria 
do podłóg laminowanych, akcesoria do układania płytek, bo-
azeria, sufity, stolarka wewnętrzna, glazura i markizy, artykuły 
do wyposażenia zewnętrznego, a mianowicie: akcesoria 
i materiały eksploatacyjne do grilla, sprzęt i akcesoria do ba-
senów, meble ogrodowe, poduszki, parasole, altany, pergole, 
gry dla dzieci, oczka wodne, baseny, środki do konserwacji 
basenów, oświetlenie zewnętrzne, zmotoryzowany sprzęt 
ogrodniczy, narzędzia ogrodnicze, motyki, cepy, widły, gra-
bie, szpadle, chochle, łopaty, kilofy, wertykulatory, obcinarki, 
siewniki (narzędzia), rozsiewacze (narzędzia), aeratory, miotły 
do trawników, walce do trawników, obcinarki, ręczne kosiarki 
do trawników, nożyce do żywopłotu, sekatory, nożyce 
do przycinania, haki do przycinania, sekatory, siekiery, szcze-
paki, taczki, opony do taczek, wózki ogrodowe, szopy ogro-
dowe, szopy, domy, szklarnie, produkty hobbystyczne, ganki, 
zjeżdżalnie, aparaty, huśtawki, obręcze do koszykówki, spa-
larnie, grille, fontanny, ceramika, urządzenia do filtrowania 
wody, ozdobne fontanny wodne, donice, skrzynki okienne, 
serwantki ogrodowe, kraty i kraty, urządzenia i przyrządy 

do podlewania, węże do podlewania, dysze do podlewania, 
zraszacze, konewki, prowadnice do węży, stojaki do roślin, 
rękawice ogrodnicze, sznury ogrodowe, silosy, pułapki 
na zwierzęta, ogrodzenia, pompy dźwigowe, pompy do od-
wiertów, dekoracje świąteczne, artykuły do spa i sauny, ma-
teriały produkcyjne, a mianowicie: materiały silnikowe, sprzęt 
ogrodniczy, duże przyrządy dla rolnictwa inne niż obsługi-
wane ręcznie, motyczki, kosiarki (maszyny), rozdrabniacze 
(maszyny), kołowrotki mechaniczne, narzędzia ogrodnicze 
i sprzęt do podlewania, wiaty i szklarnie, drewno ogrodowe 
i trylinki, płoty i niecki, nasiona, rośliny rynkowe w pomiesz-
czeniach, rośliny domowe i sztuczne, rośliny szkółkarskie, ce-
ramika, nawozy i produkty do fitoterapii, gleby do roślin do-
niczkowych i polepszacze gleby, oborniki, torf (nawozy), gle-
by warzywne i woski do drzew, artykuły dla zwierząt, artyku-
ły audiowizualne i multimedialne, artykuły do księgarni, pły-
ty CD-ROM, DVD, książki ogrodnicze, książki hobbystyczna, 
biblioteczki domowe i ekspozytury, środki czyszczące, che-
mikalia dla przemysłu, nauki, fotografii, rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, środki odtłuszczające i detergenty stosowa-
ne w działalności produkcyjnej, rozcieńczalniki, żywice 
sztuczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie 
surowym, chemikalia do konserwacji żywności, kompozycje 
gaśnicze, preparaty do hartowania i spawania metali, sub-
stancje garbujące, środki do konserwacji przeciw rdzy 
i do niszczenia drewna, barwniki, zaprawy (nie do metali i na-
sion), żywice naturalne w stanie surowym, produkty do szkli-
wienia, szkliwa, preparaty wybielające i inne substancje my-
jące, czyszczące, polerujące, odtłuszczające i ścierne, mydła, 
pasty do podłóg, woski polerskie, materiały ścierne (z wyjąt-
kiem dentystycznych materiałów ściernych), odrdzewiacze, 
odkurzacze do farb, preparaty do czyszczenia kanalizacji, 
szampony do wykładzin podłogowych, odplamiacze, odka-
mieniacze domowe, detergenty inne niż te do użytku me-
dycznego i te stosowane w produkcji ścierki szmerglowe, 
terpentyna, środki piorące, papier polerski, papier ścierny, 
środki odtłuszczające inne niż stosowane w produkcji, oleje 
i smary przemysłowe, środki do pochłaniania, rozpylania 
i wiązania pyłu, paliwa (w tym benzyna silnikowa) i ilumina-
tory, świece, knoty, woski przemysłowe, woski oświetlenio-
we, woski do pasów, środki chwastobójcze, środki do zwal-
czania mchu, środki grzybobójcze, środki bakteriobójcze, 
środki owadobójcze, środki gryzoniobójcze, środki glono-
bójcze, środki do dezynfekcji higienicznej, środki pasożyto-
bójcze, Worki na śmieci, odświeżacze powietrza, szczotki 
do czyszczenia domu, środki czystości, materiały magazyno-
we, półki, regały i meble magazynowe, materiały magazyno-
we do garażu, piwnicy i magazynu, skrzynie magazynowe, 
tace i kozły, drzwi i mocowania szaf, niezmontowane szafy 
i szafki, półki, wyroby metalowe, tj. walcowane i przetapiane 
materiały budowlane, elementy konstrukcyjne, skrzynie, 
skrzynie i pojemniki narzędziowe, uchwyty narzędziowe, 
ramy szklarni, szklarnie przewoźne, silosy, pułapki na zwierzę-
ta, wieszaki na płaszcze, trejaże i kraty, armatura, zawory 
(inne niż części maszyn), kołowrotki, zbiorniki, pogodynki, 
umywalki, podłogi, ogrodzenia, panele budowlane, pergole, 
bramy, bariery, baseny, paliki, płoty, rury, klamki, drzwi, zamki, 
sejfy, kołki, skrzynki pocztowe, kable nieelektryczne, okucia, 
zawiasy, okiennice, okna, rynny, ościeżnice, gzymsy, kątowni-
ki, klucze, okucia, boazerie, płytki, wyroby niemetalowe, tj. 
węże elastyczne, materiały budowlane, szkło izolacyjne, da-
chówki, łupki, rynny, rusztowania, schody, ramy, okna, okien-
nice, zawiasy, gzymsy rynnowe, kątowniki, skrzynie, skrzynki 
z drewna lub tworzywa sztucznego, okucia okienne, meblo-
we i drzwiowe, listwy ramowe, zatrzaski, budy dla zwierząt 
domowych, regały, półki magazynowe, kosze, zawiasy, burki, 
uchwyty (skrzynki) narzędziowe, sadzarki, posągi lub statuet-
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ki z drewna, wosku, gipsu lub tworzywa sztucznego, postu-
menty, półki, zawory (inne niż części maszyn), zbiorniki, po-
duszki (nie do użytku medycznego), nóżki i ślizgi meblowe, 
wytłaczany wosk do uli, kosze na kłody, wyroby z drewna, 
korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, 
fiszbinu, skorupy żółwia, bursztynu, macicy perłowej, pianki 
morskiej, substytuty tych materiałów lub z tworzyw sztucz-
nych a mianowicie bibeloty (małe przedmioty dekoracyjne), 
przedmioty artystyczne, popiersia, skrzynki, opakowania 
drewniane, kosze, wieszaki na ubrania, koszyki, mobile 
(przedmioty do dekoracji), figurki (statuetki) z drewna, korka, 
trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinów, 
skorupy żółwiowej, bursztynu, macicy perłowej, pianki mor-
skiej, substytuty wszystkich tych materiałów lub z tworzyw 
sztucznych, artykuły kuchenne, a mianowicie: elementy 
do urządzeń w zabudowie, zastawa stołowa, naczynia i po-
jemniki dla gospodarstwa domowego lub kuchni (nie z me-
tali szlachetnych lub platerowane), grzebienie i gąbki, wełna 
stalowa, szczotki, materiały do szczotkowania, przyrządy 
i materiały do czyszczenia, szkło nieobrobione i półobrobio-
ne, miotły, kosze na śmieci, bukłaki, pedały, pułapki na owa-
dy, wazony nie z metali szlachetnych, donice, wanny (dla ro-
ślin), sadzarki (nie z papieru), artykuły łazienkowe, a mianowi-
cie: akcesoria łazienkowe i toaletowe, miski, umywalki, koryta, 
posągi i statuetki z porcelany, terakoty lub szkła, wiadra, nie-
elektryczne maszyny do woskowania, klamki do drzwi, su-
szarki do bielizny, sznurki, namioty, plandeki (nie do samo-
chodów ratowniczych lub dziecięcych), torby do transportu 
i przechowywania towarów masowych, pasy do przenosze-
nia ładunków, siatki i folie ochronne na uprawy, przędze 
do użytku tekstylnego, filce, moskitiery, obrusy (niepapiero-
we), tekstylne pokrycia ścienne i wieszaki, tekstylne rolety, 
fartuchy, odzież dla majsterkowiczów i ogrodników buty 
i obuwie (z wyjątkiem do użytku medycznego), Dywany, 
maty, linoleum i inne pokrycia podłogowe, nietekstylne 
okładziny ścienne, skrobaki do stóp, maty antypoślizgowe, 
pułapki, materiały budowlane, w tym proszki i kruszywa, po-
sągi lub statuetki z metali nieszlachetnych, złom, maszyny 
do obróbki metalu, opryskiwacze, pompy zraszające, młoty 
pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia sterujące do ma-
szyn, przenośniki pneumatyczne, narzędzia do majsterkowa-
nia, perforatory, szczypce, obcęgi, klucze (narzędzia), podno-
śniki ręczne, nożyczki, obcążki, skrobaki, młotki, skrobaczki, 
opryskiwacze (narzędzia) do środków owadobójczych, 
sztućce, widelce i łyżki, noże (z wyjątkiem elektrycznych 
i chirurgicznych), narzędzia do glazury, obcinaczki, wiertarki, 
śrubokręty, narzędzia ręczne do ścierania, opiłowywania, 
szlifowania, ostrzenia, cięcia, dłuta, tarniki (narzędzia), strugi, 
młotki, karczowniki (narzędzia), pasy narzędziowe, pistolety 
(narzędzia), kantówki (narzędzia), zaciski (narzędzia), szpa-
chelki (narzędzia), obcinaczki do rur (narzędzia), aparaty 
i przyrządy żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinemato-
graficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i dydaktyczne, aparaty 
do zapisywania, przekazywania, odtwarzania dźwięku lub 
obrazu, magnetyczne nośniki informacji, dyski akustyczne, 
maszyny vendingowe i mechanizmy do przedpłat, kasy fi-
skalne, maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania infor-
macji i komputery (z wyłączeniem komputerów do sterowa-
nia piłami oraz do obsługi i administracji magazynów, przy-
stanki pomiarowe, mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 
systemy sterowania następującymi urządzeniami: kasy, ramy 
do układania w stosy, palety i magazyny transportowe z me-
talu do obsługi materiałów przeznaczonych do cięcia, trans-
portu lub składowania, pilarki, odpowiednie narzędzia skra-
wające, maszyny do ostrzenia narzędzi skrawających, składy 
magazynowe, aparaty do owijania, pakowania i transportu 

materiałów, maszyny i urządzenia do sortowania, paletyzacji, 
szlifowania, czyszczenia i ostatecznej obróbki materiałów, 
przenośniki rolkowe, aparaty do wiązania, pakowania i trans-
portu materiałów, aparaty do znakowania), nakolanniki 
(z wyjątkiem ortopedycznych), rękawice ochronne, przyłbice 
i gogle, programatory, termometry niemedyczne, piloty, spa-
warki elektryczne, gniazda, skrzynki przyłączeniowe, wyłącz-
niki, kable i przewody elektryczne, anteny, maski oddechowe 
(inne niż do sztucznego oddychania), kaski, mierniki i tablice 
rozdzielcze, baterie, satelity, Zawory elektromagnetyczne, 
pompy przeciwpożarowe, suwmiarki, pokrywy gniazd, elek-
tryczna aparatura pomiarowa, przyrządy pomiarowe, mierni-
ki, przewody ołowiane, bezpieczniki, radiowa aparatura 
do przesyłania wiadomości, automatyczne sekretarki, tele-
faksy, aparaty i przyrządy do przewodzenia, rozdzielania, 
przekształcania, gromadzenia, regulowania lub kontrolowa-
nia prądu elektrycznego, filtry (część instalacji domowych 
lub przemysłowych), nawilżacze, wózki ręczne, kleje do arty-
kułów papierniczych i gospodarstwa domowego, materiały 
biurowe, wosk uszczelniający, silikon, guma, gutaperka, 
azbest i mika, półprodukty z tworzyw sztucznych, arkusze, 
płyty i pręty z tworzyw sztucznych (półprodukty), materiały 
uszczelniające i izolacyjne, filc izolacyjny, taśmy klejące 
(inne niż medyczne, papiernicze i gospodarstwa domo-
wego), izolacja, uszczelki, niemetaliczne materiały budow-
lane, kamień naturalny i sztuczny, cement, posągi i statu-
etki z kamienia, betonu lub marmuru, filc budowlany, mo-
sty drewniane, drewniane balustrady, tarcica, drewno 
półwykończone, drewno kształtowane, wyroby z drewna, 
słupy, zasobniki piasku budowlanego, piasek (z wyjątkiem 
piasku odlewniczego), maty, powłoki, 38 Komunikacja 
za pośrednictwem terminali komputerowych lub sieci 
światłowodowych w celu zamawiania i zakupu towarów 
online, Udostępnianie baz danych umożliwiających użyt-
kownikowi wybór i zamawianie towarów online, Usługi 
w zakresie komunikacji i transmisji danych za pośrednic-
twem sieci komunikacyjnych, a mianowicie: katalogi  
on-line produktów dla konsumentów dostępne za po-
średnictwem telefonu, komputera, sieci telekomunikacyj-
nych, elektronicznych i cyfrowych umożliwiających skła-
danie zamówień, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, 
Organizowanie i prowadzenie internetowych forów dys-
kusyjnych w zakresie majsterkowania, ogrodnictwa, deko-
racji i wystroju wnętrz, budowy i remontu budynków, 
39 Transport towarów, pakowanie, składowanie i magazy-
nowanie towarów, Konfekcjonowanie towarów, Składo-
wanie i rozładunek towarów, Dostawa towarów, Dostawa 
towarów na zamówienie wysyłkowe lub przez Internet, 
Czarter pojazdów do transportu towarów, Holowanie, 
Przenoszenie mebli, Wynajem pojazdów, Wynajem maga-
zynów, Informacje o transporcie i dostawie.

(210) 545195 (220) 2022 07 15
(731) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POROTHERM KLIMA+
(510), (511) 19 Cegły, Cegły elewacyjne, Pustaki, Ceramika 
budowlana, 35 Usługi sprzedaży: cegieł, cegieł elewacyjnych, 
pustaków, konstrukcyjnych elementów ceramicznych dla 
budownictwa, Usługi doradztwa specjalistycznego w spra-
wach sprzedaży ceramiki budowlanej, cegieł, pustaków, 
Usługi doradztwa marketingowego w sprawach ceramiki 
budowlanej, cegieł, pustaków, Sprzedaż (promocja) na rzecz 
osób trzecich ceramiki budowlanej, cegieł, pustaków.
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(210) 545279 (220) 2022 07 18
(731) PAKLA-BIEDA BEATA MOON BLOOM, Wyżne
(540) (znak słowny)
(540) MOON BLOOM
(510), (511) 21 Bidony [puste], Butelki na wodę z tworzyw 
sztucznych [puste], Kubeczki do karmienia dzieci, Kubki do na-
uki picia dla niemowląt i dzieci, Kubki wykonane z tworzyw 
sztucznych, Miseczki, Miski z tworzyw sztucznych [pojemniki 
dla gospodarstwa domowego], Naczynia, Pojemniki do prze-
chowywania żywności, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na żyw-
ność zatrzymujące ciepło, Pojemniki-tacki do zamrażania ko-
stek lodu, Przybory kuchenne z silikonu, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Słoiki do zastosowań 
domowych, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów 
elektryczne, Szklaneczki [naczynia do picia], Talerze z tworzyw 
sztucznych, 25 Fartuszki, Śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], 
Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Śliniaki z materia-
łów tekstylnych, 27 Antypoślizgowe maty podłogowe do użyt-
ku pod urządzeniami, Maty [do pokrywania istniejących pod-
łóg], Maty antypoślizgowe, Maty do zabawy, Maty pod krzesła 
[ochraniacze podłogi umieszczane pod krzesłem], Osobiste 
maty do siedzenia, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
akcesoriów do pielęgnacji niemowląt, Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej akcesoriów dziecięcych, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej bidonów, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej chusteczek dla niemowląt, Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej elektrycznych szczoteczek do zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej fartuszków, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej kosmetyczek, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej kubków, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
mat, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej misek z tworzyw 
sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej naczyń wy-
konanych z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej past do zębów, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej pojemników na żywność, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej słoików do zastosowań domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej szczoteczek do zębów, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej śliniaków, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej torebek z suwakiem.

(210) 545314 (220) 2022 07 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE KANIA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kania

(531) 29.01.14, 05.03.13, 01.15.15, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 29 Chipsy owocowe i warzywne, Warzywa su-
szone, Owoce suszone, 30 Batony zbożowe i energetycz-
ne, Herbaty owocowe, Herbaty ziołowe, inne niż do celów 
leczniczych, Muesli, Herbata, Zioła suszone, 31 Karma dla 
zwierząt domowych, Karma dla ptaków domowych, Ściół-
ka dla małych zwierząt, Ściółka dla ptaków, Kwiaty suszo-
ne, 35 Usługi prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej 
i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej pasz dla zwierząt 
domowych, herbaty i kawy, ziół i przypraw, ekstraktów 
ziołowych, oferowanie w sklepach internetowych towa-
rów z branży rolno spożywczej, karm dla zwierząt, ziół 
i mieszanek ziołowych.

(210) 545363 (220) 2022 07 21
(731) PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów; 
UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ola

(531) 01.15.01, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 Urządzenia do rehabilitacji medycznej, Urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Urządzenia 
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia 
do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, Urzą-
dzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji 
medycznej, Urządzenia do leczniczej stymulacji mięśni, 
Urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, Urządzenia 
do terapeutycznego wzmacniania ciała, Urządzenia terapeu-
tyczne dla dzieci z autyzmem.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 545407 (220) 2022 07 22
(731) MM CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM CARS PREMIUM

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej handlowej, usługowej oraz na-
ukowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą handlową, usługową oraz naukową, usługi doradz-
twa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, usługową oraz naukową, usługi do-
radztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospo-
darczej handlowej, usługowej oraz naukowej, pozyskiwanie 
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej han-
dlowej, usługowej oraz naukowej, usługi doradztwa w za-
kresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, 
usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych 
do tych pojazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośred-
nictwem Internetu pojazdów mechanicznych oraz części 
zamiennych do tych pojazdów, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, usługi informacji handlowej dotyczącej po-
jazdów mechanicznych oraz części zamiennych do pojaz-
dów mechanicznych, promocja sprzedaży, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 
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reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie 
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania 
rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy 
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i re-
klamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów re-
klamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub re-
klam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie 
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz 
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputero-
we zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, wycena działalności 
gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, po-
zyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy 
ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności 
gospodarczej, badanie opinii publicznej, Autokomisy samo-
chodowe, Sprzedaż także za pośrednictwem sieci Internet 
nowych i używanych pojazdów mechanicznych, oraz czę-
ści zamiennych i wyposażenia dodatkowego do pojazdów 
mechanicznych, 37 Usługi serwisowe dotyczące pojazdów 
mechanicznych, usługi w zakresie obsługi i napraw pojaz-
dów mechanicznych, pojazdów samochodowych, usługi 
wulkanizacyjne, usługi mycia i czyszczenia pojazdów samo-
chodowych, usługi regeneracji pojazdów mechanicznych 
oraz części zamiennych do tych pojazdów, wynajem sprzę-
tu do napraw i konserwacji pojazdów samochodowych, 
tuning samochodowy, usługi polegające na zwiększaniu 
parametrów silnika, na zwiększaniu parametrów nadwozia 
i podwozia, ulepszanie pojazdów mechanicznych, usługi 
w zakresie instalowania instalacji gazowych w pojazdach 
mechanicznych i usługi napraw instalacji gazowych w po-
jazdach, 39 Wynajem pojazdów mechanicznych, pojazdów 
samochodowych.

(210) 545458 (220) 2022 07 25
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flamingo IQ

(531) 01.15.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Dachowe rynny metalowe, Metalowe rynny, 
Rynny aluminiowe, Rynny zsypowe z metalu [inne niż czę-
ści maszyn], Rynny ściekowe metalowe, Rynny metalowe 
do zbierania wody deszczowej, Rynny metalowe do zbiera-
nia wody ściekowej, Rynny metalowe do rozpraszania wody 
deszczowej, Rynny metalowe do rozpraszania wody ścieko-
wej, Metalowe materiały budowlane, Metalowe materiały 
dachowe.

(210) 545570 (220) 2022 07 27
(731) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DYLLI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, 
Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie komputerowe do integracji 
aplikacji i baz danych, Aplikacje do pobrania do użytku z te-
lefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony 
komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje 
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 
Programy i aplikacje dla urządzeń mobilnych, Oprogramo-
wanie interfejsowe, Aplikacja na urządzenia mobilne IOS 
i Android, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, multimedialne i fotograficzne, Oprogramowanie 
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, 
Programy do przetwarzania danych, Programy i oprogra-
mowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wyko-
rzystywane w telefonach komórkowych, Programy kompu-
terowe do korzystania z Internetu i sieci www, Programy 
komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, 
Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, Progra-
my komputerowe do przetwarzania danych, Programy 
komputerowe do pobrania, Programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], Programy komputerowe umożli-
wiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych 
on-line, Programy komputerowe w formie czytelnej dla 
urządzeń do stosowania w zarządzaniu bazami danych, Pro-
gramy na smartfony, Programy systemów operacyjnych 
do smartfonów, Użytkowe programy komputerowe do po-
brania, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do trans-
misji informacji, Oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające dostarczanie informacji za pośrednictwem interne-
tu, Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hur-
towni danych, Oprogramowanie do pobrania w postaci 
aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień jedzenia, Opro-
gramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych 
do dostaw i zamówień z restauracji typu dark kitchen, Opro-
gramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, 35 Rekla-
ma w szczególności żywności, Reklama w Internecie, Marke-
ting, Prezentacja firm gastronomicznych w Internecie i in-
nych mediach, Systematyzacja danych w bazach kompute-
rowych, Pośrednictwo umów dla osób trzecich poprzez 
wykonywanie usług również w ramach handlu internetowe-
go, Usługi sprzedaży żywności dla osób trzecich za pośred-
nictwem Internetu, Przetwarzanie danych, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Usługi informa-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-
-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, Usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy da-
nych lub Internetu, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Wynajem przestrzeni reklamowej 
on-line, Dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, Dostarczanie bizneso-
wych informacji marketingowych, Informacja marketingo-
wa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych do użytku w Internecie, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, Dostarczanie biznesowych i handlo-
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wych informacji kontaktowych za pośrednictwem interne-
tu, Dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem 
komputerowej bazy danych, Dostarczanie informacji go-
spodarczych i handlowych online, Dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie in-
formacji handlowych z internetowych baz danych, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, 
Administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, 
Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 
Doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie trans-
portu i dostaw, Reklama związana z transportem i dostawą, 
Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klien-
tom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostaw-
ców, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie re-
stauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Zarzą-
dzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarzą-
dzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców, 
Usługi składania zamówień hurtowych, 38 Przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej, Elektroniczny serwis informacji 
polegający na udostępnieniu on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej umożliwiającej zamieszczanie menu restau-
racji, Usługi w zakresie zapewniania dostępu do informacji 
i komunikacji w trybie on-line, Usługi w zakresie przesyłania 
danych, w tym przy pomocy terminali komputerowych, Za-
pewnienie dostępu do komputerowych baz danych, Świad-
czenie usług łączności on-line, Udostępnianie on-line inte-
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi łączności on-line, 
39 Usługi kurierskie towarów, Pakowanie towarów, Mianowi-
cie produktów żywnościowych do jednego menu, Pakowa-
nie napojów, Dostawa dań/produktów żywnościowych 
od ich wytwórców w tym z restauracji, barów, bistro, mobil-
nych punktów gastronomicznych, Dostawa dań/produktów 
żywnościowych i napojów od ich wytwórców, w tym z re-
stauracji do natychmiastowego spożycia, Dostawa dań, 
w szczególności zimnego i ciepłego jedzenia, w szczegól-
ności skompletowanych zestawów do natychmiastowego 
spożycia, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, 
Usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, Pakowanie 
i składowanie towarów, Transport i dostawy towarów, 
42 Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usłu-
gi [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Wynajmowanie opro-
gramowania, Administrowanie oprogramowaniem, Konsul-
tacje w zakresie użycia oprogramowania, Usługi w zakresie 
projektowania, Usługi w zakresie budowania komputero-
wych baz danych, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Usługi w zakresie projektowania aplikacji mobilnej, 
Hosting, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Hosting apli-
kacji mobilnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting 
komputerowych baz danych, Hosting mobilnych stron in-
ternetowych, Hosting platform przeznaczonych do handlu 
elektronicznego przez Internet, Hosting platform komuni-
kacyjnych w internecie, Hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], miano-
wicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego 
na rzecz osób trzecich, Usługi hurtowni danych [składowa-
nie danych], Opracowywanie oprogramowania komputero-
wego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw 
i portali e-biznesowych, Usługi dostawców usług aplikacyj-
nych [ASP], Programowanie komputerów w celu kontrolo-
wania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostaw-
cami, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem do-

staw i portali e-biznesowych, Projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego do zarządzania łań-
cuchem dostaw, Zapewnianie oprogramowania online, 
nie do pobrania, do użytku w zarządzaniu łańcuchem do-
staw, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
naukowe i technologiczne, 43 Usługi gastronomiczne zwią-
zane z przygotowaniem i dostarczaniem gotowych posił-
ków, Przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, 
Spersonalizowane usługi dostarczania posiłków do bezpo-
średniego spożycia umożliwiające planowanie posiłków 
za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji mobilnej, 
Zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi mo-
bilnych restauracji, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Dostarczanie 
informacji o usługach barów, Informacja o usługach restau-
racyjnych, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, 45 Licencjonowanie progra-
mów komputerowych, Usługi tworzenia sieci kontaktów 
społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do po-
brania, Licencjonowanie programów komputerowych [usłu-
gi prawne].

(210) 545571 (220) 2022 07 27
(731) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D

(531) 03.07.24, 03.02.07, 27.05.01
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, 
Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie komputerowe do integra-
cji aplikacji i baz danych, Aplikacje do pobrania do użytku 
z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefo-
ny komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplika-
cje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 
45 Licencjonowanie programów komputerowych, Usługi 
tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą 
aplikacji mobilnych do pobrania.

(210) 545580 (220) 2022 07 27
(731) KMIECIK DAWID, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) WPCARE
(510), (511) 42 Usługi utrzymywania stron internetowych, 
Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron interne-
towych.

(210) 545591 (220) 2022 08 30
(731) DMK BUDOWNICTWO K.M. POPŁAWSCY  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Markowszczyzna
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMK BUDOWNICTWO

(531) 07.01.24, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Domy z prefabrykatów [zestawy do monta-
żu], 37 Budownictwo.

(210) 545686 (220) 2022 07 29
(731) POLAND DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAM-FACH.info

(531) 02.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Usługi dotyczące znalezienia 
pracy dla kadry pracowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwa-
nia stanowisk pracy i rekrutacji personelu, 42 Udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszu-
kiwania.

(210) 545765 (220) 2022 08 01
(731) GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Studzianki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABCENTER Life Agro Biotechnology

(531) 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.13

(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do pestycydów, Środ-
ki chemiczne do użytku w mieszankach pestycydowych, 
Nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, Mikroorganizmy 
do stymulacji wzrostu roślin, Kultury mikroorganizmów 
do celów przemysłowych, Mikroorganizmy do użytku 
w uzdatnianiu wody, Kultury mikroorganizmów stosowane 
w fermentacji kiszonki, Środki do wspomagania wzrostu ro-
ślin z mikroorganizmami, Środki do regulacji wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, Naturalnie występujące mikroorgani-
zmy stosowane do celów utrzymania stawów, Mieszanki 
substancji chemicznych i mikroorganizmów do steryliza-
cji kompostu, Mieszanki substancji chemicznych i mikro-

organizmów do nawożenia kompostu, Mikroorganizmy 
do degradacji toksyn inne niż do celów medycznych, Mi-
kroorganizmy, kultury inne, niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Żywe mikroorganizmy, inne niż do użyt-
ku medycznego lub celów weterynaryjnych, Odczynniki 
chemiczne do identyfikacji mikroorganizmów, inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Mieszanki 
substancji chemicznych i mikroorganizmów do siana przy 
produkcji pasz kiszonych inne niż do użytku weterynaryj-
nego, Preparaty chemiczne stosowane w produkcji biocy-
dów, Preparaty biocydowe do użytku w produkcji, Środki 
chemiczne do użytku w herbicydach, Środki chemiczne 
do stosowania w przemyśle agrochemicznym inne niż 
grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środ-
ki owadobójcze, środki przeciw pasożytom, Chemikalia 
do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, Chemi-
kalia do stosowania w zapobieganiu szkód ekologicznych 
u roślin, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, Pestycydy do ce-
lów ogrodniczych, Kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, Preparaty na bazie mikroorga-
nizmów do celów medycznych, Biocydy, Naturalne biocy-
dy, Herbicydy, Herbicydy wodne, Herbicydy biologiczne, 
Herbicydy do zwalczania wodorostów, Środki chemiczne 
dla leśnictwa [herbicydy], Herbicydy do użytku w rolnic-
twie, 41 Szkolenie techniczne związane z analizą chemicz-
ną, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem personelu 
z zakresu technologii żywności, Organizowanie konferencji, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konfe-
rencji edukacyjnych, Usługi w zakresie konferencji, Organi-
zowanie spotkań i konferencji, Organizowanie i prowadza-
nie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji 
związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektual-
nej, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
praw własności intelektualnej, Organizowanie seminariów 
szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, 42 Badania 
biotechnologiczne, Badania biochemiczne, Badania na-
ukowe, Badania genetyczne, Badania biologiczne, Badania 
laboratoryjne, Badania mikrobiologiczne, Badania bakterio-
logiczne, Badania biotechnologiczne dotyczące przemy-
słu, Badania w dziedzinie chemii, Badania dotyczące nauki, 
Chemiczne badania analityczne, Badania chemiczno-tech-
nologiczne, Badania dotyczące biotechnologii, Badania 
dotyczące ochrony środowiska, Badania naukowe doty-
czące ekologii, Badania dotyczące upraw rolnych, Badania 
w dziedzinie żywności, Badania i testy bakteriologiczne, Ba-
dania naukowe dotyczące chemii, Badania dotyczące pro-
dukcji nasion, Badania w dziedzinie insektycydów, Badania 
w dziedzinie bakteriologii, Badania dotyczące hodowli ro-
ślin, Badania w dziedzinie farmakogenetyki, Badania w dzie-
dzinie ekologii, Analiza i badania biochemiczne, Badania 
biotechnologiczne w zakresie ogrodnictwa, Badania z za-
kresu upraw ogrodniczych, Badania z zakresu analizowania 
odpadów, Badania naukowe z zakresu genetyki, Badania 
naukowe z zakresu biologii, Badania naukowe do celów 
medycznych, Badania z zakresu chemikaliów specjalnych, 
Badania w zakresie chemikaliów wysokowartościowych, 
Badania naukowe z zakresu bakteriologii, Badania biotech-
nologiczne w zakresie rolnictwa, Badania laboratoryjne 
w dziedzinie chemii, Usługi technologiczne i dotyczące 
ich badania, Badania naukowe w zakresie genetyki roślin, 
Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, Badania 
i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Udzielanie informacji 
związanych z badaniami technologicznymi, Badania prze-
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siewowe DNA do celów badań naukowych, Badania i roz-
wój w dziedzinie preparatów diagnostycznych, Badania na-
ukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, Badania 
techniczne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku wę-
gla, Badania i rozwój w dziedzinie mikroorganizmów i ko-
mórek, Usługi doradcze związane z badaniami w dziedzi-
nie ochrony środowiska, Informacje związane z badaniami 
naukowymi z dziedziny biochemii i biotechnologii, Zinte-
growane badania naukowe w zakresie szkodników wystę-
pujących w cieplarniach i plonach, Udzielanie informacji 
i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym 
i weterynaryjnym, 45 Ochrona własności intelektualnej, Za-
rządzanie własnością intelektualną, Licencjonowanie praw 
własności przemysłowej.

(210) 545835 (220) 2022 08 03
(731) Pixel media UAB, Wilno, LT
(540) (znak słowny)
(540) erodate
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Opro-
gramowanie do pobrania w postaci mobilnej aplikacji 
do umawiania się na randki i swatania za pośrednictwem 
internetu, Oprogramowanie do pobrania w postaci mobil-
nej aplikacji w dziedzinie mediów społecznościowych, mia-
nowicie do wysyłania aktualizacji statusu do subskrybentów 
strumieni danych, ładowania i pobierania plików elektro-
nicznych do dzielenia się nimi z innymi osobami, 41 Usługi 
edukacyjne, Usługi pisania blogów, 42 Udostępnianie stro-
ny internetowej obejmującej technologie w dziedzinie me-
diów społecznościowych, mianowicie strony internetowej 
umożliwiającej użytkownikom wysyłanie aktualizacji statu-
su do subskrybentów strumieni danych, ładowania i pobie-
rania plików elektronicznych do dzielenia się nimi z innymi 
osobami, 45 Komputerowe usługi randkowe, Usługi randko-
we przez Internet, Serwis randkowy za pośrednictwem wi-
deo, Usługi w zakresie randek świadczone przez serwis spo-
łecznościowy, Usługi internetowe w zakresie umawiania się 
na randki, swatania i poznawania osób, Agencje pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie nawiązywa-
nia znajomości, Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu 
znajomości, Usługi w zakresie wprowadzania do towarzy-
stwa i aranżowania randek, oparte na internecie.

(210) 545855 (220) 2022 08 04
(731) BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA SADOWNICY

(531) 03.13.04, 05.07.13, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 29 Przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, 
miąższ owoców, przecier jabłkowy, 31 Świeże owoce i wa-
rzywa, 32 Soki owocowe, warzywne, owocowe nektary.

(210) 545897 (220) 2022 08 05
(731) HYLA MARCIN, TRYBUS MACIEJ HYLA I TRYBUS 

SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prosto z Gara

(531) 01.15.05, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restaura-
cji, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem - catering.

(210) 546086 (220) 2022 08 10
(731) STACHOWICZ ANETA DREAM PATTERNS  

BY ANETA STACHOWICZ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) DreaMan
(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-
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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 
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 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 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) 546120 (220) 2022 08 11
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHRONISKO „NA PALUCHU”

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 26.01.03, 26.01.15, 07.01.24, 
27.05.05

(510), (511) 44 Usługi doradcze związane z opieką nad 
zwierzętami domowymi, Usługi weterynaryjne, 45 Opieka 
nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], 
Usługi w zakresie adopcji zwierząt.

(210) 546157 (220) 2022 08 15
(731) WELLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SILVANA HERITAGE
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 36 Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie domami, 
Zarządzanie budynkami, Wynajem zakwaterowania - miesz-
kania, Usługi zarządzania własnością wakacyjną - timeshare, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie komplek-
sów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usłu-
gi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, 
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi do-
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radcze dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie zakwa-
terowań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Organizowanie wynajmu mieszkań, Pomoc w zakupie nie-
ruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Agen-
cje nieruchomości, Agencje mieszkaniowe, nieruchomości, 
Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencja wynajmu za-
kwaterowania - mieszkania, Administrowanie nieruchomo-
ściami, 43 Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, 
Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Udostępnianie zakwate-
rowania tymczasowego.

(210) 546167 (220) 2022 08 12
(731) RAICHAKOVSKA OKSANA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świeżo PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA

(531) 05.03.20, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, Ryż, 
Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, Drożdże, pro-
szek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy jako przyprawy, 
Przyprawy, Lód.

(210) 546215 (220) 2022 08 17
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PO PROSTU P

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Dane zapisane 
na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, ma-
teriały informacyjne i dydaktyczne zapisane na błonach 

fotograficznych i taśmach filmowych, Publikacje elek-
troniczne, Magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne 
nośniki danych, Urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania 
i przesyłania danych, Urządzenia oraz sprzęt do odtwa-
rzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 
28 Zabawki, Zabawki manualne, zabawki ruchome, za-
bawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwa-
rzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 
zabawki sterowane radiowo, zabawki edukacyjne, Klocki, 
Łamigłówki, Gry, Gry planszowe, gry elektroniczne, gry 
automatyczne inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry 
instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane, Układanki, 
puzzle, Karty do gry, Plansze, pionki, żetony, figurki, karty 
i inne akcesoria do gier i zabawek.

(210) 546265 (220) 2022 08 17
(731) GRZYB MATEUSZ ECO-TRAVEL, Kazimierza Wielka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR. SZYBKA

(531) 04.05.02, 27.05.01
(510), (511) 37 Informacja o naprawach, Instalacja sprzętu 
komputerowego do systemów komputerowych, Instalo-
wanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń 
telekomunikacyjnych, Naprawa uszkodzonych kompute-
rów, Naprawa aparatów telefonicznych, Naprawa i kon-
serwacja pojazdów elektrycznych, Naprawa i konserwacja 
urządzeń multimedialnych, Naprawa i konserwacja elek-
tronicznych paneli wyświetlających, Naprawa lub konser-
wacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Na-
prawa maszyn i urządzeń do gier, Naprawa maszyn i urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Naprawa urządzeń do klima-
tyzacji, Naprawa urządzeń do suszenia, Naprawa urządzeń 
elektronicznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Na-
prawa urządzeń fotograficznych, Naprawa urządzeń go-
spodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa urządzeń 
oświetleniowych, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń elek-
trycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń rozrywkowych, Usługi 
konserwacji komputerów, Usługi doradcze dotyczące in-
stalacji sprzętu telefonicznego, Usługi ładowania baterii 
do komputerów i telefonów, Wymiana baterii, 42 Instala-
cja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania kom-
puterowego, Odblokowywanie telefonów komórkowych, 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyskiwanie da-
nych ze smartfonów.
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(210) 546321 (220) 2022 08 19
(731) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWOCZESNA, 

Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Nowoczesna

(531) 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, 
Agencje mieszkaniowe - nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Wynajem nieru-
chomości i majątku, Administrowanie domami czynszo-
wymi, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Zarządzanie nieru-
chomością, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem, 
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie budynkami, 
Zarządzanie gruntami, Organizowanie wynajmu miesz-
kań, Pobieranie czynszów, Usługi zarządzania nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związa-
ne z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn-
kami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków.

(210) 546374 (220) 2018 11 14
(731) V4 Holding, a.s., Czadca, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V4 Tax TAX ADVISORY

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.17, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 Analiza porównawcza tzw. Benchmarking 
(ocena praktyk organizacji biznesowych), Planowanie 
podatkowe [rachunkowość], Przygotowanie podatków, 
Usługi rozliczenia podatków, Doradztwo w zakresie ra-
chunkowości podatkowej, Doradztwo księgowe zwią-
zane z przygotowaniem podatkowym, Usługi doradcze 
[księgowe] w zakresie zwrotu podatku, Doradztwo w za-
kresie przygotowania podatkowego, Doradztwo podat-
kowe [księgowe], Doradztwo księgowe dotyczące opo-
datkowania, 36 Doradztwo podatkowe [nie księgowe], 
Ocena fiskalna, Planowanie podatkowe [nie księgowe], 
Ocena i ewaluacja fiskalna, Usługi podatkowe [nie księ-
gowe], Usługi w zakresie płatności podatków i ceł, Usłu-
gi doradztwa podatkowego [nie księgowe], Usługi do-
radztwa finansowego dotyczące podatków, Doradztwo 
w zakresie podatku dochodowego [finansowe], 41 Szko-
lenie w zakresie opodatkowania.

(210) 546377 (220) 2022 08 22
(731) REMPLEWICZ MARTA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DLA KOSMETYKI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.15, 26.11.01, 26.11.08

(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfumeryjne, 
Kredki do brwi, Preparaty do demakijażu, Preparaty do de-
pilacji: Dezodoranty osobiste, Preparaty do golenia, Sole 
do kąpieli inne niż lecznicze, Preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, Wody kolońskie, Perfumy, Wody perfumowane, Wody 
toaletowe, Kremy kosmetyczne, Kremy pod oczy, Kremy na-
wilżające, Kremy na zmarszczki, Mleczka i balsamy do ciała, 
Maseczki, Preparaty do kręcenia włosów, Lakiery do włosów, 
Farby do włosów, Lakiery do paznokci, Lotiony kosmetyczne, 
Odświeżacze do ust olejki perfumeryjne, Ołówki kosmetycz-
ne, Podkłady kosmetyczne, Korektory kosmetyczne, Bazy 
kosmetyczne, Cienie, Pudry, Fluidy-make-up, Maskary, Pasty 
i proszki do zębów, Toniki, Żele do kąpieli, Mydła do mycia, 
Płyny do kąpieli, Sole wspomagające wyszczuplanie, Kremy 
do pillingu, Preparaty do makijażu, Preparaty kosmetyczne 
wyszczuplające, Olejki eteryczne, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, Szminki, Pomadki, Błyszczyki, Szampony, Szampony 
koloryzujące, Preparaty do pielęgnacji włosów, Kremy do rąk, 
Serum kosmetyczne, Sztuczne paznokcie, Tusze do rzęs, 
Zmywacze do paznokci, Produkty chemii gospodarczej, Płyny 
i proszki do prania, Płyny do płukania, Wybielacze do prania, 
Płyny do mycia naczyń, Płyny do mycia szyb, Kosmetyki sa-
mochodowe, Płyny do mycia powierzchni, Barwniki do oży-
wiania kolorów po praniu, Saszetki zapachowe do bielizny, 
Środki do namaczania bielizny, Pasty do butów, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do czyszcze-
nia, Produkty kosmetyczne i chemii gospodarczej do sprzą-
tania, Środki do czyszczenia rur odpływowych, Farbki do bie-
lizny, Preparaty do usuwania farby, Preparaty do usuwania 
kamienia kotłowego, Środki do konserwacji skóry, Krochmal, 
Preparaty do mycia, Mydła, Preparaty do odtłuszczania, Środki 
czyszczące i polerujące do parkietu, Pasty do mebli i do pod-
łogi, Preparaty do zmywania, Pasty do skór, Preparaty do po-
lerowania, Preparaty do usuwania rdzy, Środki do szorowania, 
Wywabiacze plam, Proszki do zmywarki, Kapsułki do zmywa-
rek, Sole zmiękczające wodę do zmywarek, Nabłyszczacze 
do naczyń, Szampony dla zwierząt domowych, Produkty 
kosmetyczne do kąpieli dla zwierząt domowych, w szcze-
gólności psów, 5 Balsamy do celów leczniczych, Borowina 
do kąpieli, Borowina lecznicza, Eliksiry-preparaty farmaceu-
tyczne, Sole do kąpieli mineralnych, Preparaty farmaceutycz-
ne przeciw łupieżowi, Maści do celów leczniczych, Preparaty 
medyczne na porost włosów, Preparaty witaminowe, Prepa-
raty medyczne do odchudzania, Zioła do celów leczniczych, 
Płyny do płukania ust w celach leczniczych, Żywność diete-
tyczna dla celów leczniczych, Preparaty wspomagające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroorganizmy, Suplementy 
diety, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów kosme-
tycznych, perfumeryjnych, wyrobów toaletowych, higie-
nicznych, artykułów chemii gospodarczej, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna za pośrednictwem Internetu i domów wysyłko-
wych wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych, wyrobów 
toaletowych, higienicznych, artykułów chemii gospodarczej, 
Organizowanie pokazów i wystaw w/w towarów w celach 
handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, 39 Usługi 
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konfekcjonowania, magazynowania, składowania i pakowa-
nia wyrobów kosmetycznych, wyrobów perfumeryjnych, ar-
tykułów chemii gospodarczej, 42 Prowadzenie laboratoriów, 
Prowadzenie prac naukowo-badawczych, Prowadzenie ba-
dań, analiz, ekspertyz, kontroli jakości, testowanie wyrobów 
kosmetycznych, artykułów do pielęgnacji ciała, wyrobów 
perfumeryjnych, artykułów chemii gospodarczej, wyrobów 
farmaceutycznych, środków wspomagających leczenie, 
podnoszących odporność organizmu i wzbogacających or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroorganizmy, 44 Usługi 
poradnictwa związane z używaniem kosmetyków, artykułów 
pielęgnacyjnych, perfumeryjnych, wspomagających lecze-
nie, Usługi salonów piękności, salonów odnowy biologicznej, 
klinik medycznych, usługi manicure, pedicure, Usługi kosme-
tyczne, Usługi fryzjerskie, Usługi masażu, masaże lecznicze 
i relaksujące, inhalacje, Studia tatuażu, Łaźnie tureckie, Sauny, 
Jacuzzi, Kreowanie wizerunku, Stylizacja sylwetki, Usługi w za-
kresie odchudzania i modelowania sylwetki ciała, likwidowa-
nia cellulit, odmładzania ciała, liftingu, Usługi w zakresie kre-
owania wizerunku i stylizacji.

(210) 546418 (220) 2022 08 23
(731) PERZANOWSKA BERNADETTA GODN; 

PROJEKTOWANIE I SZYCIE ODZIEŻY,  
Dąbrowa Szlachecka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GODN

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 25 Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież.

(210) 546440 (220) 2022 08 23
(731) RABENDA-OZIMEK AGNIESZKA KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EASY2KNOW
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w for-
mie elektronicznej dostarczane za pomocą multimedialnej 
elektronicznej transmisji lub transmisji sieciowej, Filmy wi-
deo, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, Magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, Sprzęt do przetwarzania danych, Publikacje zapisane 
w wersji elektronicznej na elektronicznych nośnikach, Bazy 
danych tekstów aktów prawnych, Nagrane oprogramowanie 
komputerowe w tym oprogramowanie do przetwarzania 
tekstów oraz umożliwiające dostęp do informacyjnych baz 
danych z możliwością ich przeszukiwania, 38 Zapewnianie 
dostępu do blogów internetowych, 41 Usługi szkoleniowe, 
kursy, Organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, 
Nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów 
informatycznych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń 
i kongresów, Usługi pisania blogów, Produkcja nagrań au-
dio i video oraz produkcja multimedialna, Produkcja filmów 
szkoleniowych, 42 Hosting bloga, Udostępnianie miejsca 
w Internecie na blogi, Hosting treści cyfrowych, mianowicie 
dzienników i blogów on-line.

(210) 546453 (220) 2022 08 23
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CEDROB PRODUKT POLSKI OTWÓRZ / 
ZAMKNIJ  przygotuj jak lubisz!  NA GRILLU 200°C 
W PIEKARNIKU NA PATELNI ZJEDZ JAK LUBISZ 
SZYBKO! WYGODNIE! SMACZNIE! WYŁĄCZNIE 
POLSKI KURCZAK! PRZYGOTUJ JAK LUBISZ! 
WYSTARCZY CHWILA, A MIĘSO BĘDZIE IDEALNE! 
RUMIANY I CHRUPIĄCY ELEMENT OBIADU!SZYBKO 
I WYGODNIE!

(531) 03.07.03, 03.07.19, 03.07.24, 25.01.15, 02.07.18, 27.05.01, 
29.01.15, 25.05.25, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.14, 26.04.15, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 06.07.07, 06.07.08, 06.07.25

(510), (511) 29 Tuszki drobiowe, Tusze wieprzowe, Tusze 
wołowe, Mięso drobiowe, Mięso wieprzowe, Mięso wołowe, 
Mięso z dziczyzny, Wędliny drobiowe, Wędliny wieprzowe, 
Wędliny wołowe, Wędliny z dziczyzny, Wyroby garmażeryjne 
z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz z dziczy-
zny, Podroby drobiowe, Konserwy drobiowe, wieprzowe, wo-
łowe, z dziczyzny, Buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dzi-
czyzny, Jaja jadalne, Jaja w proszku, Przetwory jajczarskie - sałatki 
z jajek, Pasty jajeczne, Dziczyzna i przetwory z dziczyzny, Mięso 
i jego przetwory, Wędliny, Przetwory mięsno-warzywne, Mro-
żonki mięsno-warzywne, Pasztety, Mrożonki drobiowe.

(210) 546509 (220) 2022 08 25
(731) BOUTIQUE HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Konsultacje w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Planowa-
nie strategiczne dla działalności gospodarczej, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości 
działania, Pomoc w zakresie planowania działalności gospo-
darczej, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące or-
ganizowania działalności gospodarczej, Komputerowe bazy 
danych (Pozyskiwanie danych do), Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządza-
nie plikami, Wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Konsultacje specjalistyczne w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przed-
siębiorstw, 45 Mediacja [usługi prawne], Usługi rejestracyjne 
(prawne), Usługi informacji prawnej, Usługi wsparcia praw-
nego, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne doty-
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czące testamentów, Usługi prawne w zakresie testamentów, 
Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi prawne w zakresie 
mediacji, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi związa-
ne z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi 
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [do-
radztwo prawne], Usługi prawne związane z tworzeniem 
i rejestracją firm, Audyty zgodności z przepisami, Audyty 
zgodności z prawem, Konsultacje w zakresie zgodności 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Sprawdzanie 
standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z pra-
wami i regulacjami, Doradztwo prawne związane z transak-
cjami w zakresie nieruchomości, Usługi prawne w zakresie 
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami 
własności intelektualnej, Usługi prawne związane z negocja-
cją kontraktów dla osób trzecich.

(210) 546515 (220) 2022 08 25
(731) CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA 

PRACY ESPEFA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ESPEVIT
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, suplementy diety, preparaty far-
maceutyczne.

(210) 546628 (220) 2022 08 29
(731) HOFFMAN RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAZA Vintage

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi w zakresie sklepów deta-
licznych w branży odzieżowej.

(210) 546632 (220) 2022 08 29
(731) HOFFMAN RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VINTAGE BAZA
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi w zakresie sklepów deta-
licznych w branży odzieżowej.

(210) 546635 (220) 2022 08 29
(731) HOFFMAN RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BAZA ViNTAGE
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi w zakresie sklepów deta-
licznych w branży odzieżowej.

(210) 546638 (220) 2022 08 29
(731) ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagno-
stycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria me-
dyczne.

(210) 546676 (220) 2022 08 30
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR, 

Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUNKT ZIELARSKI

(531) 05.05.20, 25.01.25, 26.01.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Szampony, Olejki eterycz-
ne, Produkty perfumeryjne, Kadzidełka, Olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, Maści [nielecznicze], Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty 
toaletowe, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki 
w postaci kremów, 5 Mydła lecznicze, Mydła dezynfekujące, 
Mydła antybakteryjne, Herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Naturalne 
suplementy diety, Balsamy do użytku medycznego, Maści 
do celów farmaceutycznych, Olejki lecznicze, Sole do celów 
medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Alkohol leczni-
czy, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybiotyki, An-
tyseptyki, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Mineral-
ne suplementy diety, Zioła lecznicze, Preparaty witaminowe, 
Środki przeczyszczające, Środki przeciwrobacze, Szampony 
lecznicze, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powie-
trza, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze 
suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, Maści lecznicze, Leki ziołowe, Suple-
menty ziołowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Lecznicze 
kremy do ciała, Kremy lecznicze, 35 Sprzedaż za pośrednic-
twem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicz-
nych i hurtowych kosmetyków, mydeł, mydeł leczniczych, 
mydeł dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych, olejków 
esencjonalnych i ekstraktów aromatycznych, szamponów, 
kadzidełek, aromatów do żywności i napojów w postaci olej-
ków eterycznych, olejków esencjonalnych i ekstraktów aro-
matycznych, kosmetyków w postaci kremów, preparatów 
do czyszczenia i odświeżania, środków toaletowych, prepa-
ratów toaletowych, preparatów do pielęgnacji zwierząt, her-
bat ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych 
do celów medycznych, naturalnych suplementów diety, 
balsamów do użytku medycznego, preparatów i artykułów 
higienicznych, preparatów i artykułów dentystycznych oraz 
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leczniczych środków do czyszczenia zębów, maści do celów 
farmaceutycznych, olejków leczniczych, soli do celów me-
dycznych, soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, 
antybakteryjnych środków do mycia rąk, antybiotyków, an-
tyseptyków, olejów spożywczych, tłuszczów spożywczych, 
dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycz-
nych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów 
medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych 
do celów medycznych, leków dla ludzi, leków wzmacnia-
jących, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, 
preparatów witaminowych, środków przeczyszczających, 
środków przeciwrobaczych, szamponów leczniczych, su-
plementów diety i preparatów dietetycznych, preparatów 
i artykułów medycznych i weterynaryjnych, preparatów 
i artykułów higienicznych, leczniczych kremów do ciała, 
preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, mi-
neralnych suplementów odżywczych, kremów leczniczych, 
odżywczych suplementów diety, probiotyków (suplemen-
tów), suplementów diety dla ludzi i zwierząt, maści nielecz-
niczych, maści leczniczych, leków ziołowych, suplementów 
ziołowych, preparatów witaminowych, preparatów wzboga-
cających organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy ryn-
kowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi franczyzo-
we związane z pomocą dla firm, Pomoc w zarządzaniu biz-
nesowym w ramach kontraktu franczyzowego.

(210) 546677 (220) 2022 08 30
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR, 

Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielana

(531) 05.03.13, 05.03.20, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Szampony, Olejki eterycz-
ne, Produkty perfumeryjne, Kadzidełka, Olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, Maści [nielecznicze], Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty 
toaletowe, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki 
w postaci kremów, 5 Mydła lecznicze, Mydła dezynfekujące, 
Mydła antybakteryjne, Herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Naturalne 
suplementy diety, Balsamy do użytku medycznego, Maści 
do celów farmaceutycznych, Olejki lecznicze, Sole do celów 

medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Alkohol leczni-
czy, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybiotyki, An-
tyseptyki, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Mineral-
ne suplementy diety, Zioła lecznicze, Preparaty witaminowe, 
Środki przeczyszczające, Środki przeciwrobacze, Szampony 
lecznicze, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powie-
trza, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze 
suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, Maści lecznicze, Leki ziołowe, Suple-
menty ziołowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Lecznicze 
kremy do ciała, Kremy lecznicze, 35 Sprzedaż za pośrednic-
twem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicz-
nych i hurtowych kosmetyków, mydeł, mydeł leczniczych, 
mydeł dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych, olejków 
esencjonalnych i ekstraktów aromatycznych, szamponów, 
kadzidełek, aromatów do żywności i napojów w postaci olej-
ków eterycznych, olejków esencjonalnych i ekstraktów aro-
matycznych, kosmetyków w postaci kremów, preparatów 
do czyszczenia i odświeżania, środków toaletowych, prepa-
ratów toaletowych, preparatów do pielęgnacji zwierząt, her-
bat ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych 
do celów medycznych, naturalnych suplementów diety, 
balsamów do użytku medycznego, preparatów i artykułów 
higienicznych, preparatów i artykułów dentystycznych oraz 
leczniczych środków do czyszczenia zębów, maści do celów 
farmaceutycznych, olejków leczniczych, soli do celów me-
dycznych, soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, 
antybakteryjnych środków do mycia rąk, antybiotyków, an-
tyseptyków, olejów spożywczych, tłuszczów spożywczych, 
dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycz-
nych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów 
medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych 
do celów medycznych, leków dla ludzi, leków wzmacnia-
jących, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, 
preparatów witaminowych, środków przeczyszczających, 
środków przeciwrobaczych, szamponów leczniczych, su-
plementów diety i preparatów dietetycznych, preparatów 
i artykułów medycznych i weterynaryjnych, preparatów 
i artykułów higienicznych, leczniczych kremów do ciała, 
preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, mi-
neralnych suplementów odżywczych, kremów leczniczych, 
odżywczych suplementów diety, probiotyków (suplemen-
tów), suplementów diety dla ludzi i zwierząt, maści nielecz-
niczych, maści leczniczych, leków ziołowych, suplementów 
ziołowych, preparatów witaminowych, preparatów wzboga-
cających organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy ryn-
kowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi franczyzo-
we związane z pomocą dla firm, Pomoc w zarządzaniu biz-
nesowym w ramach kontraktu franczyzowego.
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(210) 546678 (220) 2022 08 30
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR, 

Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPLEKO

(531) 24.13.01, 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 Mydła lecznicze, Mydła dezynfekujące, Mydła 
antybakteryjne, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, Naturalne suplemen-
ty diety, Balsamy do użytku medycznego, Maści do celów 
farmaceutycznych, Olejki lecznicze, Sole do celów medycz-
nych, Sole do kąpieli mineralnych, Alkohol leczniczy, Anty-
bakteryjne środki do mycia rąk, Antybiotyki, Antyseptyki, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Mineralne 
suplementy diety, Zioła lecznicze, Preparaty witaminowe, 
Środki przeczyszczające, Środki przeciwrobacze, Szampony 
lecznicze, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powie-
trza, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze 
suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, Maści lecznicze, Leki ziołowe, Suple-
menty ziołowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Lecznicze 
kremy do ciała, Kremy lecznicze, 35 Sprzedaż za pośrednic-
twem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicz-
nych i hurtowych kosmetyków, mydeł, mydeł leczniczych, 
mydeł dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych, olejków 
esencjonalnych i ekstraktów aromatycznych, szamponów, 
kadzidełek, aromatów do żywności i napojów w postaci olej-
ków eterycznych, olejków esencjonalnych i ekstraktów aro-
matycznych, kosmetyków w postaci kremów, preparatów 
do czyszczenia i odświeżania, środków toaletowych, prepa-
ratów toaletowych, preparatów do pielęgnacji zwierząt, her-
bat ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych 
do celów medycznych, naturalnych suplementów diety, 
balsamów do użytku medycznego, preparatów i artykułów 
higienicznych, preparatów i artykułów dentystycznych oraz 
leczniczych środków do czyszczenia zębów, maści do celów 
farmaceutycznych, olejków leczniczych, soli do celów me-
dycznych, soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, 
antybakteryjnych środków do mycia rąk, antybiotyków, an-
tyseptyków, olejów spożywczych, tłuszczów spożywczych, 
dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycz-
nych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów 
medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych 
do celów medycznych, leków dla ludzi, leków wzmacnia-
jących, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, 
preparatów witaminowych, środków przeczyszczających, 
środków przeciwrobaczych, szamponów leczniczych, su-
plementów diety i preparatów dietetycznych, preparatów 
i artykułów medycznych i weterynaryjnych, preparatów 
i artykułów higienicznych, leczniczych kremów do ciała, 
preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, mi-
neralnych suplementów odżywczych, kremów leczniczych, 
odżywczych suplementów diety, probiotyków (suplemen-
tów), suplementów diety dla ludzi i zwierząt, maści nielecz-
niczych, maści leczniczych, leków ziołowych, suplementów 
ziołowych, preparatów witaminowych, preparatów wzboga-
cających organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 

Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy ryn-
kowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi franczyzo-
we związane z pomocą dla firm, Pomoc w zarządzaniu biz-
nesowym w ramach kontraktu franczyzowego.

(210) 546679 (220) 2022 08 30
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR, 

Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOŃSKA Dawka

(531) 03.03.01, 03.03.24, 24.13.01, 26.01.03, 24.17.02, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 5 Naturalne suplementy diety, Alkohol leczni-
czy, Antybiotyki, Antyseptyki, Dietetyczna żywność przysto-
sowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, Dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, Leki wzmacniające, 
Mineralne suplementy diety, Zioła lecznicze, Preparaty wi-
taminowe, Środki przeczyszczające, Środki przeciwrobacze, 
Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Mineralne suplementy odżyw-
cze, Odżywcze suplementy diety, Probiotyki (suplementy), 
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Leki ziołowe, Suple-
menty ziołowe, Preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, 35 Sprzedaż za pośred-
nictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicz-
nych i hurtowych herbat ziołowych do celów leczniczych, 
ekstraktów ziołowych do celów medycznych, naturalnych 
suplementów diety, alkoholi leczniczych, antybiotyków, an-
tyseptyków, olejów spożywczych, tłuszczów spożywczych, 
dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycz-
nych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów 
medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych 
do celów medycznych, leków wzmacniających, mineralnych 
suplementów diety, ziół leczniczych, preparatów witami-
nowych, środków przeczyszczających, środków przeciwro-
baczych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, 
preparatów i artykułów medycznych i weterynaryjnych, 
mineralnych suplementów odżywczych, odżywczych suple-
mentów diety, probiotyków (suplementów), suplementów 
diety dla ludzi i zwierząt, leków ziołowych, suplementów 
ziołowych, preparatów witaminowych, preparatów wzboga-
cających organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów rekla-
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mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy ryn-
kowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi franczyzo-
we związane z pomocą dla firm, Pomoc w zarządzaniu biz-
nesowym w ramach kontraktu franczyzowego.

(210) 546705 (220) 2022 08 31
(731) WYSTUB MONIKA, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPY JUMPER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Administrowa-
nie sprzedażą, Gromadzenie proponowanych ofert w prze-
targach, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług 
ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygod-
nego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, Elektroniczne przetwarzanie zamó-
wień, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu 
na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji 
porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostar-
czanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem internetu, Doradztwo w zakresie wyceny 
zamówień sprzedaży, Analiza cen, Agencje importu-eks-
portu towarów, Agencje importowe i eksportowe, Agencje 
eksportowe i importowe, Administrowanie prenumeratą ga-
zet [dla osób trzecich], Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Abonowanie dostępu do serwisu te-
lekomunikacyjnych baz danych, Usługi aukcyjne, Bezobsłu-
gowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu usług rozrywkowych, Usługi handlu detaliczne-
go związane z preparatami do włosów, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania kompute-
rowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzę-
tu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych 
w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związ-
ku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu 

detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagra-
nych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online obejmujące-
go nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, 
Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapacho-
wymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z po-
bieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detaliczne-
go w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z fi-
liżankami i szklankami, Usługi sklepów detalicznych online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmien-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystyczny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami na-
ukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audio-
wizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyro-
bami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakrycia-
mi głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z druka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicz-
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nej świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie sto-
isk handlowych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 546777 (220) 2022 09 01
(731) ITV STUDIOS NETHERLANDS CONTENT B.V., 

Hilversum, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT PICTURE

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 41 Rozrywka, Usługi rozrywkowe, Usługi roz-
rywkowe w postaci programów telewizyjnych, progra-
mów telewizji kablowej, satelitarnej i internetowej, Pro-
dukcja i prezentacja programów telewizyjnych, widowisk, 
filmów, nagrań wideo i płyt DVD, Produkcja i prezentacja 
programów telewizyjnych, telewizji kablowej, satelitarnej 
i internetowej, Produkcja i prezentacja programów telewi-
zyjnych, telewizji kablowej, satelitarnej i internetowej oraz 
filmów, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo i płyt DVD, 
Usługi edukacyjne związane z rozrywką, Informacje zwią-
zane z rozrywką lub edukacją, dostarczane online za po-
średnictwem komputerowej bazy danych lub Internetu 
lub za pośrednictwem satelity komunikacyjnego, mikrofal 
lub innych mediów elektronicznych, cyfrowych lub ana-
logowych, Prowadzenie teleturniejów, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe obejmujące telefoniczny udział widzów, Roz-
rywka interaktywna do użytku z telefonem komórkowym, 
Udostępnianie online wideoklipów i innych multimedial-
nych treści cyfrowych nie do pobrania, zawierających au-
dio, wideo, opracowania graficzne i/lub tekst pochodzące 
lub związane z trwającym serialem telewizyjnym, Udo-
stępnianie informacji rozrywkowych za pośrednictwem 
strony internetowej, Organizacja, produkcja i prezentacja 
wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych lub roz-
rywkowych, Organizacja, produkcja i prowadzenie kon-
kursów, zawodów, gier, teleturniejów, quizów, dni dedyko-
wanych rozrywce i zabawie (fun days), wystaw, pokazów, 
pokazów objazdowych, imprez scenicznych, przedsta-
wień teatralnych, koncertów, występów na żywo i imprez 
z udziałem publiczności, Usługi rozrywkowe w postaci 
przedstawień teatralnych, muzycznych, komediowych 
lub gier wirtualnych na żywo, Udostępnianie gier interne-
towych, Wideo dostarczane za pośrednictwem Internetu, 
Usługi gier na pieniądze i gier hazardowych online, Usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych 
usług.

(210) 546820 (220) 2022 09 03
(731) JANKOWSKI TOMASZ, MUSZELSKI WOJCIECH, 

JANKOWSKA-MUSZELSKA SYLWIA, JANKOWSKA 
ANETA ITD COLLECTION SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Itd. COLLECTION

(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arku-
sze papieru do tablicy „flipchart”, Arkusze papieru zadruko-
wane jednostronnie, Bibuła do produkcji papieru matryco-
wego, Bibułka do użytku jako materiał z papieru matryco-
wego (ganpishi), Bloczki do notowania, Bloczki do zapisy-
wania, Bloczki notatnikowe, Brystol, Cienki papier, Czyste 
kartki do notowania, Drewno (papier z miazgi -), Drukowane 
materiały opakowaniowe z papieru, Gruby japoński papier 
[hosho-gami], Gumowany papier, Kalka kopiująca, Kalka ko-
piująca [gotowy produkt], Przemysłowy papier i karton, Kal-
ka maszynowa, Kartki papieru do robienia notatek, Kartki 
papieru [wkłady], Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły 
papiernicze], Kolorowy karton, Krepina do użytku domowe-
go, Papier, Papier biblijny, Papier celofanowy, Papier cięty 
laserowo, Papier do celów domowych, Papier do drukarek 
laserowych, Papier do drukowania fotografii, Papier do dru-
kowania metodą sublimacji barwników, Papier do druku cy-
frowego, Papier do elektrokardiografów, Papier do fotoko-
piarek, Papier do kopiowania, Papier do kopiowania bez 
kalki, Papier do kopiowania pokryty tworzywem sztucznym, 
Papier do maszyn do pisania, Papier do maszyn rejestrują-
cych, Papier do przesyłania faksów, Papier do reprodukcji, 
Papier drukarski, Papier drukarski superkalandrowany, Papier 
elektrostatyczny, Papier imitujący skórę, Papier impregno-
wany parafiną [papier woskowany], Papier japoński (torino-
ko-gami), Papier kalandrowany, Papier katalogowy, Papier 
kserograficzny, Papier liniowany [gotowy produkt], Papier 
listowy [produkty gotowe], Papier manilowy, Papier masku-
jący, Papier matowy, Papier matrycowy [gotowy produkt], 
Papier milimetrowy, Papier mimeograficzny, Papier na cza-
sopisma, Papier na publikacje, Papier na wizytówki [produkt 
półprzetworzony], Papier olejoodporny, Papier parafinowa-
ny [inny niż do użytku w budownictwie], Papier pelur, Papier 
pergaminowy, Papier pocztówkowy, Papier powlekany, Pa-
pier przebitkowy, Papier rolowany do drukarek, Papier sa-
mokopiujący, Papier samoprzylepny, Papier w arkuszach 
[artykuły piśmienne], Papier srebrny, Papier świecący, Papier 
z miazgi drzewnej, Papier z makulatury, Papier wysokiej jako-
ści z recyklingu [typu bond], Papier wysokiej jakości [typu 
bond], Papier wykonany z morwy papierowej (tengujosi), 
Papier wykonany z morwy papierowej (kohzo-gami), Papier 
woskowany typu bond, Papier wodoodporny [inny niż uży-
wany w budownictwie], Papier welinowy, Papier włóknisty, 
Papier z tkaniny, Papier zawierający mikę, Passe-partout 
do oprawy obrazów, Pergamin, Pergamin do mezuz, Perga-
minowy (Papier -), Podkładki tekturowe do oprawiania ksią-
żek, Półobrobiony papier, Pudełka kartonowe na drobne 
upominki, Rolki kartonowe, Rolki papieru do kalkulatorów, 
Rolki papieru do maszyn liczących, Składanka komputerowa 
[papier], Świecący (papier -), Syntetyczny papier wysokiej 
jakości [typu bond], Szyldy papierowe, Szyldy reklamowe 
z papieru lub z kartonu, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tabli-
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ce ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Taśmy z dekoracyj-
nego papieru (tanzaku), Tektura, Tektura [używana przy bin-
dowaniu], Tektura wykonana z morwy papierowej (senkasi), 
Tektura z włókna manilowego, Torby papierowe do pako-
wania, Tuby z tektury, Washi [papier japoński], Wkład papie-
rowy, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna 
stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Chłonne 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chorą-
giewki papierowe, Chusteczki do nosa papierowe, Chus-
teczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z papieru, 
Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki celulozowe 
do celów kosmetycznych, Chusteczki papierowe do użytku 
kosmetycznego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek 
stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje z pa-
pieru [flagi], Girlandy papierowe, Higieniczne ręczniki papie-
rowe do rąk, Kartonowe maty stołowe, Maty papierowe, 
Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty pod nakrycia sto-
łowe z papieru, Maty stołowe z kartonu, Maty stołowe z pa-
pieru, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier 
chłonny, Papier do celów kuchennych, Papier do pakowania 
żywności, Papier do użytku na stołach do badań, Papier 
do wykładania półek, Papier higieniczny, Papier serwetko-
wy, Papier toaletowy w rolkach, Papier kuchenny w rolkach, 
Papierowe chusteczki do mycia, Papierowe chusteczki 
do wycierania, Papierowe chusteczki higieniczne, Papiero-
we chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Papierowe 
maty stołowe, Papier ryżowy, Artykuły papiernicze do pisa-
nia, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Automatyczne do-
zowniki spinaczy do papieru do użytku biurowego i papier-
niczego, Biurowe artykuły papiernicze, Bloki [artykuły pa-
piernicze], Karty indeksowe [artykuły papiernicze], Kątomie-
rze [do użytku papierniczego i biurowego], Klej z gumy 
arabskiej do użytku papierniczego lub domowego, Klej żela-
tynowy do użytku papierniczego lub domowego, Kleje 
z tworzyw sztucznych do użytku papierniczego lub domo-
wego, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, Notesy [artykuły papiernicze], Okład-
ki, obwoluty [artykuły papiernicze], Ozdoby do ołówków 
[artykuły papiernicze], Papier z nasionami do sadzenia [arty-
kuły papiernicze], Pinezki [artykuły papiernicze], Podkładki 
samoprzylepne [artykuły papiernicze], Pojemniki na artyku-
ły papiernicze, Szpilki [artykuły papiernicze], Taśma (klejąca 
-) [artykuły papiernicze], Taśmy kauczukowe [artykuły pa-
piernicze], Teczki [artykuły papiernicze], Teczki papierowe 
[artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [artykuły papiernicze], Zawiadomienia [artykuły 
papiernicze], Zszywki [artykuły papiernicze], Arkusze do pa-
kowania z papieru, Arkusze do pakowania z tworzyw sztucz-
nych, Arkusze do trawienia, Arkusze informacyjne, Arkusze 
nasączone tuszem do użytku w reprodukcji obrazów 
w branży drukarskiej, Arkusze rytownicze, Arkusze samo-
przylepne z tworzyw sztucznych do wykładania półek, Ar-
kusze wyników, Arkusze z nutami w formie drukowanej, Ar-
kusze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Arku-
sze z tworzyw sztucznych do pakowania, Arkusze z wiskozy 
do zawijania, Arkusze znaczków pamiątkowych, Drukowane 
arkusze informacyjne, Drukowane arkusze muzyczne, Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, Kartki do korespondencji, Kartki do nauki słownic-
twa, drukowane, Kartki do notowania, Kartki do opakowań 
na prezenty, Kartki motywacyjne, Kartki muzyczne z życze-
niami, Kartki okolicznościowe, Kartki okolicznościowe na za-
wiadomienia i podziękowania, Kartki rocznicowe, Kartki so-
czewkowe, Kartki świąteczne, Kartki urodzinowe, Kartki 
z podziękowaniami, Kartki z życzeniami, Przylepne kartki 
na notatki, Rozkładane kartki okolicznościowe z niespo-
dzianką, Segregatory na luźne kartki, Usuwalne samoprzy-

lepne kartki do notatek, Bloczki na zaproszenia na przyjęcia, 
Drukowane zaproszenia, Drukowane zaproszenia kartono-
we, Drukowane zaproszenia papierowe, Zaproszenia, Zapro-
szenia na przyjęcia, Folia, Folia bąbelkowa do pakowania, 
Folia do pakowania prezentów, Folia korekcyjna do maszyn 
do pisania, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opako-
wań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, 
do paletyzacji, Podkładki pod szklanki z tektury, Plakietki 
z tektury, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, 
Kartony z tektury do pakowania, Figurki wykonane z tektury, 
Etykiety tekturowe, Dekoracje ścienne 3D wykonane z tek-
tury, Podstawki pod szklanki z tektury, Pojemniki wysyłkowe 
z tektury, Pudełka tekturowe, Pojemniki z tektury falistej, Pu-
dełka tekturowe na pizzę, Pudełka tekturowe wykonane 
z tektury falistej, Pudełka wykonane z tektury falistej, Pudeł-
ka z tektury falistej, Pudełka z tektury falistej do przechowy-
wania dokumentów, Pudła na kapelusze z tektury, Reklamo-
we znaki z tektury, Szczelne opakowania z tektury, Tablice 
reklamowe z tektury, Tektura falista, Tektura na opakowania, 
Tekturowe maty stołowe, Tektury faliste, Warstwa płaska 
tektury falistej, Wyściełane torby tekturowe, Zawieszki tek-
turowe, Karton do wycinania szablonów, Kreślarskie szablo-
ny, Łukowate szablony [przyrządy kreślarskie], Papierowe 
szablony do wycinanek, Szablony [artykuły piśmienne], Sza-
blony do dekorowania żywności i napojów, Szablony 
do dziergania, Szablony do malowania twarzy, Szablony 
do paznokci, Szablony do powielaczy, Szablony do rysowa-
nia [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], Szablony do wy-
mazywania, Szablony do znakowania, Szablony krawieckie 
do rysowania, Szablony pisma technicznego, Szablony kre-
ślarskie, Szablony z literami, Pędzle, Pieczęcie, stemple (pu-
dełka na -), Pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, Pieczęcie 
opłatkowe, Kalendarze, Katalogi, Karty, Drukowane karty in-
formacyjne, Teczki [artykuły biurowe], Teczki do użytku biu-
rowego, Teczki na akta, Teczki na dokumenty, Papierowe 
rozkładane teczki z przegródkami, Teczki na dokumenty [ar-
tykuły biurowe], Klajstry, kleje mączne do papieru lub 
do użytku domowego [papki mączne], Kleje do artykułów 
papierniczych, Kleje do celów domowych, Kleje do celów 
majsterkowania, Kleje do celów papierniczych, Kleje do ma-
teriałów biurowych lub do celów domowych, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Kleje 
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, Kleje 
do papieru lub do użytku domowego, Kleje do tkanin 
do użytku domowego, Kleje do użytku artystycznego, Kleje 
do użytku biurowego, Kleje w sztyfcie do celów piśmien-
nych, Kleje z brokatem do celów piśmienniczych, Koperty, 
Papier na koperty, Urządzenia do zaklejania kopert do biura, 
Urządzenia do zaklejania kopert, do biura, Torebki do pako-
wania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucz-
nych, Maszyny do kopertowania do użytku biurowego, Ba-
nery wystawowe wykonane z kartonu, Biały karton, Druko-
wane kartonowe tablice reklamowe, Dzieła sztuki oraz figur-
ki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Etykiety 
kartonowe na bagaż, Etykiety kartonowe odprawionego 
bagażu, Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, 
Etykiety z papieru lub kartonu, Karton manila w kolorze ko-
ści słoniowej, Karton opakowaniowy, Kartonowe kontenery 
do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie 
gotowej, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pu-
dełka [do pakowania przemysłowego], Kartonowe pudełka 
do pakowania, w formie składanej, Kartonowe pudełka 
na prezenty, Kartony do dostarczania towarów, Kartony 
do pakowania, Kartony na prezenty, Koperty na butelki 
z kartonu lub papieru, Koperty na butelki z papieru lub kar-
tonu, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane etykiety 
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na bagaż, Drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, 
Etykietki na prezenty, Etykietki z ceną, Etykiety adresowe, 
Etykiety nie z materiału tekstylnego, Etykiety papierowe 
do ścierania na mokro, Etykiety papierowe na bagaż, Etykie-
ty papierowe odprawionego bagażu, Etykiety przylepne 
z papieru, Etykiety wysyłkowe, Etykiety z papieru, Papier 
do etykietowania, Maszyny do drukowania etykiet do użyt-
ku domowego i biurowego, Papierowe etykietki identyfika-
cyjne, Papierowe etykietki na prezenty, Przenośne drukarki 
etykiet [sprzęt biurowy], Ręcznie malowane papierowe ety-
kiety na butelki z winem, Samoprzylepne etykiety drukowa-
ne, Taśmy do przenośnych drukarek etykiet [artykuły biuro-
we], Urządzenia do etykietowania do użytku biurowego, 
Bloki do pisania, Materiały papierowe rękodzielnicze, Papier 
do celów rękodzielniczych, Japoński papier rękodzielniczy, 
Figurki [statuetki] z papieru mâché, Papier mâché, Statuetki 
z papieru mâché, Futerały na matryce, Matryce, Matryce 
do druku ręcznego, Notatniki, Notatniki [notesy], Obrazy, 
Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystyczny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami arty-
stycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Admi-
nistrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Administro-
wanie sprzedażą, Doradztwo w zakresie promocji sprzeda-
ży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Organizowanie 
prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zaku-
pem i sprzedażą produktów, Organizowanie prezentacji 
osób w celach biznesowych, Pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w działalności 
handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie 
reklamy, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
mocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy 
promocyjne, Promowanie sprzedaży towarów i usług in-
nych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 
Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] po-
przez przygotowywanie reklam, Promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klien-
tów, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi aukcyjne 
online, Przygotowywanie list adresowych, Przygotowywa-
nie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów rekla-
mowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty [inne niż sprzedaż], Usługi reklamowe i promocyjne 
w, zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe i promocyjne oraz 
dotyczące ich konsultacje, Zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów.

(210) 546838 (220) 2022 09 02
 (310) 302022005083.4 (320) 2022 03 21 (330) DE
(731) Bestway Inflatables & Material Corp., Szanghaj, CN
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Bestway

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Środki chemiczne stosowane w oczyszcza-
niu wody, Chemiczny papierek wskaźnikowy, Papierek lak-
musowy, 3 Środki czyszczące, 6 Dysze, końcówki wylotowe 
z metalu, Stemple [podpory] metalowe, Drabiny metalowe, 
Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 7 Pompy wodne, 
Elektryczne pompy wodne do basenów kąpielowych, Pom-
py wodne do urządzeń filtrujących wodę, Pompy basenowe 
do wytwarzania przeciwprądu, Pompy na sprężone powie-
trze, Pompy próżniowe [maszyny], Pompy [maszyny], Pompy 
powietrza, Zawory [części maszyn], Zawory do pomp, Zawo-
ry przełączające sterowane sprężonym powietrzem, Zawory 
pilotowe na sprężone powietrze, Zawory ssące do spręża-
rek powietrza, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elek-
tryczne], Instalacje do centralnego odkurzania, Maszyny 
czyszczące do basenów, Maszyny do zamiatania do użytku 
w basenach kąpielowych i ich części, Maszyny do automa-
tycznego czyszczenia basenów i ich części, 8 Pompy powie-
trza o napędzie ręcznym, 9 Okulary przeciwoślepieniowe, 
Maski ochronne, nie do celów medycznych, Boje ratunkowe, 
Kamizelki ratunkowe, Skafandry dla nurków, Kaski ochron-
ne do uprawiania sportu, Maski do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, Maski do nurkowania, Aparaty 
tlenowe do pływania podwodnego, Rękawice dla nurków, 
Zatyczki do uszu do nurkowania, Pasy ratunkowe, Zaciski 
do nosa dla nurków i pływaków, Filtry do masek do oddy-
chania, Respiratory do filtrowania powietrza, Okulary ochron-
ne do uprawiania sportu, Sportowe symulatory treningowe, 
Termometry nie do celów medycznych, 11 Wanny spa, Dy-
sze do hydromasażu, Wanny, Urządzenia do wanien z hy-
dromasażem, Urządzenia do filtrowania wody, Sterylizatory 
do wody, Urządzenia do chlorowania basenów, Urządzenia 
do dezynfekcji, Dozowniki środków dezynfekujących do to-
alet, Dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, Do-
zowniki środków dezynfekujących do basenów, Filtry do wa-
nien do gorących kąpieli, Instalacje do ogrzewania wodnego, 
Filtry do urządzeń do filtrowania wody, Urządzenia do chlo-
rowania basenów, Urządzenia do filtrowania i oczyszczenia 
wody [inne niż maszyny] i wkłady wymienne do nich, Instala-
cje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, 12 Łodzie, 
Akcesoria do łodzi, Łodzie nadmuchiwane, Wiosła, Szalupy, 
Poduszkowce, Canoe, Canoe nadmuchiwane, Kajaki, Kajaki 
nadmuchiwane, Wiosła do kajaków, Akcesoria do kajaków, 
19 Ścianki działowe niemetalowe, Pływackie baseny [kon-
strukcje niemetalowe], Maszty [słupy] niemetalowe, Schody 
(stopnie) niemetalowe, 20 Nadmuchiwane meble, Akcesoria 
do nadmuchiwanych materacy meblowych, Krzesła nadmu-
chiwane, Akcesoria do krzeseł nadmuchiwanych, Pływające 
nadmuchiwane siedzenia, Akcesoria do pływających siedzeń 
nadmuchiwanych, Przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci 
do wanien, Pływające nadmuchiwane materace, Akcesoria 
do pływających materacy nadmuchiwanych, Łóżka dmu-
chane, nie do celów medycznych, Akcesoria do łóżek dmu-
chanych, Poduszki dmuchane do spania, do celów nieme-
dycznych, Poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, 
Nadmuchiwane obiekty reklamowe, Karimaty, Maty kem-
pingowe do spania [materace], Pojemniki pływające nieme-
talowe, 21 Wkłady chłodzące do schładzania żywności i na-
pojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Wanienki dla 
niemowląt przenośne, Stojaki do przenośnych wanienek dla 
niemowląt, Ręczne, nieelektryczne przyrządy do czyszczenia 
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basenów, Ręczne nieelektryczne urządzenia do czyszczenia 
basenów, mianowicie drążek z wymiennymi głowicami ssą-
cymi lub do zbierania nieczystości z powierzchni wody, gło-
wica czyszcząca z workiem zbiorczym wielokrotnego użyt-
ku, Ręczne, nieelektryczne siatki do zbierania nieczystości 
z powierzchni basenu, 22 Namioty, Akcesoria do namiotów, 
Namioty prysznicowe, Nakrycia basenów, Płachty na ziemię, 
Żagle, Akcesoria do żagli, Hamaki, Markizy z tworzyw sztucz-
nych, 24 Śpiwory, Akcesoria do śpiworów, Moskitiery, Akce-
soria do moskitier, Osłony w postaci baldachimów, 25 Kostiu-
my kąpielowe, 28 Gry towarzyskie, Deski surfingowe, Narty 
wodne, Uprząż wspinaczkowa, Maszty do desek surfingo-
wych, Baseny kąpielowe [zabawki], Płetwy do pływania, Pasy 
do pływania, Koła do pływania, Kapoki do pływania, Deski 
do paddleboardingu, Deski do wiosłowania na stojąco, Ak-
cesoria do desek do wiosłowania na stojąco, Nadmuchiwane 
baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], Zabawki, Zjeżdżal-
nie [przedmioty do zabawy], Rzutki, Rzutki, strzałki do gry, 
Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Gry nadmuchiwa-
ne do basenów, Zabawki do wody, Zabawki dmuchane, 
Piłki plażowe, Piłki nadmuchiwane do uprawiania sportu, 
Dmuchane zabawki do jeżdżenia, Nadmuchiwane zabawki 
w postaci łódek, Nadmuchiwane zabawki przypominające 
pojazdy powietrzne, Dmuchane baseny kąpielowe do celów 
rekreacyjnych, Akcesoria do dmuchanych basenów kąpie-
lowych do celów rekreacyjnych, Sprzęt pływacki, Zabawki 
do wanny, Zabawki do użytku na zewnątrz, Deski do pływa-
nia, Sanki [zabawki], Nadmuchiwane dętki do użytku w rekre-
acji wodnej, Spodki do zjeżdżania po śniegu, Nadmuchiwa-
ne akcesoria unoszące się na wodzie, Rękawki do pływania, 
Pływaki do pływania, Zjeżdżalnie wodne, Deski do uprawia-
nia sportów wodnych, Nadmuchiwane wyspy do pływania, 
Akcesoria do nadmuchiwanych wysp do pływania .

(210) 546860 (220) 2022 09 05
(731) BOGUDZKI KAROL KOMPLEKS SERWIS, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S-TOOLS

(531) 24.17.25, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Ściągacze metalowe, 8 Narzędzia ręczne 
do naprawy pojazdów.

(210) 546887 (220) 2022 09 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY CHEERLEADINGU, 

Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEERLEADING W SZKOLE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.05.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.02
(510), (511) 41 Prowadzenie usług w zakresie: edukacja w za-
kresie tańca i zabaw, Nauczanie tańca, Instruktaż do gimna-
styki, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja 
o rekreacji, Usługi związane z organizacją imprez karaoke, Or-

ganizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Rozrywka lub 
nauczanie jako usługi klubowe, Organizowanie konkursów 
w zakresie edukacji lub rozrywki, Organizacja i przeprowa-
dzenie wydarzeń sportowych, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych w zakresie tańców, Organizowa-
nie i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych w zakre-
sie tańców i sportowym, Organizowanie zawodów sporto-
wych i tanecznych, Kształcenie praktyczne poprzez pokazy, 
Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie balów, 
Nauczanie, Organizowanie obozów sportowych, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Produkcja 
filmów na organizowanie balów, Nauczanie, Organizowanie 
obozów sportowych, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych, Produkcja filmów na taśmach wideo, 
Producenckie usługi muzyczne, Prowadzenie zajęć fitness, 
Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Realiza-
cja spektakli, Widowiska rozrywkowe, Wystawianie spektakli 
na żywo, Realizacja spektakli, Usługi prezenterów muzyki, 
Usługi trenerskie w zakresie tańców, Poradnictwo zawodowe 
w zakresie edukacji kształcenia tanecznego, Reżyserowanie 
przedstawień, usługi trenerskie, usługi w zakresie edukacji 
muzycznej, usługi związane z dyskotekami .

(210) 546892 (220) 2022 09 05
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROTIMASTER BIOAGRA EST.2004 NAJWYŻSZA 

JAKOŚĆ

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.04.02, 05.07.02, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.15

(510), (511) 31 Karma dla gospodarskich zwierząt hodowla-
nych, Mieszanki zbożowe i pasze zbożowe, w szczególności 
kukurydziane, w postaci sypkiej lub granulowanej, wszystkie 
przeznaczone dla gospodarskich zwierząt hodowlanych.

(210) 546930 (220) 2022 09 06
(731) FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klub Myszki Norki

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.07.09, 26.07.99
(510), (511) 35 Usługi promocyjne i reklamowe, 36 Pomoc 
finansowa, Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiór-
ki funduszy na cele charytatywne, Organizowanie działań 
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mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 
Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą 
imprez rozrywkowych, Usługi gromadzenia funduszy na cele 
charytatywne dla dzieci potrzebujących, Inwestowanie fun-
duszy na cele charytatywne, Udzielanie informacji związa-
nych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Organi-
zowanie funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, Usługi w zakresie pozyskiwania fundu-
szy, 41 Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
Edukacja, rozrywka, sport, Kultura fizyczna, Zajęcia w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia sportowe, Zajęcia sporto-
we i rekreacyjne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych.

(210) 547067 (220) 2022 09 12
(731) KOT MONIKA SPOKOJNIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SPOKOJNIE...i już jeździsz

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.18
(510), (511) 41 Nauka jazdy, Nauka jazdy w zakresie bez-
pieczeństwa na drodze, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Szkolenie kierowców, Usługi szkół jazdy.

(210) 547092 (220) 2022 09 12
(731) MONOLITH FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Badania, ekspertyzy, doradztwo w zakresie  
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą, usługi informacyjno-doradcze w zakresie wdraża-
nia nowych usług i produktów w przedsiębiorstwach, poszu-
kiwania partnerów i nawiązywania współpracy gospodarczej, 
tworzenia nowych firm, opracowania biznesplanu i usługi in-
formacyjne oraz doradcze dotyczące zarządzania i prowadze-
nia działalności gospodarczej oraz tworzenia strategii rozwoju 
firm, usługi zarządzania zasobami ludzkimi, usługi reklamowe, 
promocji i marketingowe na rzecz osób trzecich, tworzenie 
i obróbka tekstów oraz usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, informacja handlowa 
i analiza kosztów, systematyzacja i pozyskiwanie komputero-
wych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych w za-
kresie: produkcji filmów, nagrań video, programów telewizyj-
nych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, 41 Usługi produkcji 
filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, nadawanie programów telewi-
zyjnych i radiowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, sympozjów, konkursów w zakresie edukacji, zawo-
dów sportowych i programów rozrywkowych, wypożyczanie 
filmów, kaset video, płyt CD.

(210) 547102 (220) 2022 09 12
(731) OPERATOR ARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F PROGRAM FABRYKA

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Administrowanie przedsiębiorstwem, Czynności biurowe, 
36 Ubezpieczenia, Sprawy finansowe, Sprawy monetarne, 
Sprawy nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Naprawy, 
Usługi instalacyjne, 42 Naukowe i techniczne usługi i ba-
dania oraz ich projektowanie, Przemysłowa analiza i usługi 
badawcze, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania.

(210) 547103 (220) 2022 09 12
(731) UBOOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U-BOOT shot bar

(531) 18.03.16, 19.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Alkohol, 32 Koktajle bezalkoholowe, Drinki 
na bazie piwa, 33 Koktajle, Alkohole wysokoprocentowe 
(napoje), 41 Usługi rozrywkowe, Usługi związane z dyskote-
kami, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Usługi klubów 
nocnych (rozrywka), Organizowanie imprez w celach rozryw-
kowych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 43 Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Usługi restauracyjne, Usługi barowe.

(210) 547114 (220) 2022 09 12
(731) MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH 

POWIATU, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻELAZNA KLAPSZNITA

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 30 Kanapki.
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(210) 547174 (220) 2022 09 14
(731) FENIKSCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER CLEAN POZNAJ NASZĄ MOC

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 3 Detergenty.

(210) 547176 (220) 2022 09 14
(731) FENIKSCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FENIKS AGRO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 04.03.20
(510), (511) 3 Detergenty.

(210) 547215 (220) 2022 09 15
(731) ENGLAND ANIA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PalmTree
(510), (511) 9 Oprogramowanie do sprzedaży dzieł sztuki, 
Oprogramowanie do prezentowania i obrotu dziełami sztu-
ki, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie kom-
puterowe w zakresie obsługiwania sklepów online, Aplikacje 
mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, Oprogra-
mowanie do przetwarzania płatności elektronicznych doko-
nywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Opro-
gramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do po-
twierdzania tożsamości, Oprogramowanie zabezpieczające, 
Aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicz-
nych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby 
trzecie, Aplikacje mobilne do uwierzytelniania, Aplikacje mo-
bilne do potwierdzania tożsamości, Aplikacje mobilne za-
bezpieczające, Oprogramowanie komputerowe przeznaczo-
ne do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia 
rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, 
rekreacyjne lub kulturalne, Aplikacje mobilne przeznaczone 
do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia roz-
rywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, re-
kreacyjne lub kulturalne, Publikacje elektroniczne do pobra-
nia, 35 Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach 
komercyjnych lub reklamowych, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi po-
średnictwa biznesowego związane z kojarzeniem profesjo-

nalistów o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi koja-
rzenia kontrahentów handlu dziełami sztuki, Obsługa ryn-
ków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji han-
dlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i za-
kupu towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line 
dla osób trzecich, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie 
ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi 
porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny interne-
towej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której 
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary 
i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia 
i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać 
transakcji, Usługi handlu online w odniesieniu do licytacji 
elektronicznych oraz oceny online z tym związane, Usługi 
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści 
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, Usługi 
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści 
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym 
zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów, śledzenia przesyłek, 
płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi, 
Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych pole-
gająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej 
sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą 
oferować i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozryw-
kowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekre-
acyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz reali-
zować zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać trans-
akcji w tym zakresie, Usługi sprzedaży biletów zawarte w tej 
klasie, Usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywko-
wych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyj-
nych, rekreacyjnych lub kulturalnych, Aukcje publiczne, Za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, Reklama on-line, Opra-
cowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, Dystry-
bucja materiałów reklamowych, Pisanie tekstów reklamo-
wych i ich publikacja, Wynajem powierzchni reklamowej, 
w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, Wy-
najmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyj-
nych, Dystrybucja próbek reklamowych, Pokazy towarów, 
Usługi zarządzania reklamą, Organizowanie wystaw i targów 
dla celów handlowych lub reklamowych, Sondaż opinii pu-
blicznej, Badania i analizy marketingowe, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działal-
ności gospodarczej, Usługi administracyjne w działalności 
gospodarczej, Informacja i pomoc dotycząca działalności 
gospodarczej, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług dla osób trzecich, Gromadzenie infor-
macji i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, 
Sporządzanie zestawień statystycznych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, Wy-
szukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla 
osób trzecich, Usługi specjalistów w zakresie wydajności pra-
cy, Kopiowanie dokumentów, Usługi w zakresie maszynopi-
sania, Usługi agencji importowo eksportowych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu towarów i usług związanych 
z obrotem, wystawianiem lub prezentowaniem dzieł sztuki, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu dzieł sztuki, Obsługa 
zleceń zakupów, Pomoc w zakupie towarów i usług oraz 
w zaopatrywaniu w dzieła sztuki na rzecz osób trzecich, Ob-
sługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub 
wymiany dzieł sztuki, Usługi w dziedzinie porównywania 
cen, Usługi w zakresie porównywania i omawiania produk-
tów/usług, Przygotowywanie i rozpowszechnianie informa-
cji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen to-
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warów/usług, Obsługa aukcji, Organizowanie i prowadzenie 
sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i Internetu, Obsługa programów lojalnościowych, 
Kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz kom-
puterowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwi-
sów społecznościowych, Informacja, doradztwo i konsulta-
cje dotyczące wyżej wymienionych usług, Usługi informacyj-
ne dotyczące wyżej wymienionych usług, 36 Wycena dzieł 
sztuki, Oceny [wycena] dzieł sztuki, Udzielanie informacji 
związanych z wyceną dzieł sztuki, Przelewy i transakcje finan-
sowe oraz usługi płatnicze, 41 Wystawy sztuki, Usługi związa-
ne z wystawami sztuki, Prowadzenie warsztatów i semina-
riów w dziedzinie krytyki sztuki, Usługi kulturalne, edukacyj-
ne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi 
edukacyjne w zakresie sztuki, Usługi edukacyjne z zakresu 
sztuki teatralnej, Usługi szkół w zakresie nauczania sztuki, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i ręko-
dzieła, Usługi edukacji w dziedzinie sztuki świadczone po-
przez kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne świadczo-
ne przez szkoły w zakresie nauczania historii sztuki, Wypoży-
czanie dzieł sztuki, 42 Hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego 
do obrotu dziełami dzieł sztuki, Projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Oprogra-
mowanie komputerowe jako usługa (SaaS), Usługi kompute-
rowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów 
w ramach serwisu internetowego, Tworzenie i utrzymywa-
nie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów 
marketingowych dostępnych przez Internet, Oprogramowa-
nie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów onli-
ne, Usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszu-
kiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycz-
nych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kultural-
nych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu inter-
netowego, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie 
obsługiwania sklepów online, w których prowadzona jest 
sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, ar-
tystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kultural-
ne, Projektowanie systemów informatycznych związanych 
z finansami, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do przetwarzania opłat elektronicz-
nych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy, 
procesów uwierzytelniania, Oprogramowanie jako usługa 
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych 
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Oprogramowa-
nie do uwierzytelniania jako usługa, Oprogramowanie za-
bezpieczające jako usługa, Projektowanie, udoskonalanie i/lub 
implementacja oprogramowania komputerowego i rozwią-
zań internetowych, Uaktualnianie i instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Usługi pomocy technicznej, Wykrywanie i usuwanie błędów 
z oprogramowania komputerowego, Projektowanie, tworze-
nie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron interneto-
wych dla osób trzecich, Projektowanie i udoskonalanie syste-
mów płatności elektronicznych oraz przetwarzania elektro-
nicznego transferu funduszy, Projektowanie i udoskonalanie 
procesów weryfikacji użytkowników on-line, Projektowanie 
i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych (API), Pro-
jektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów 
społecznościowych bazujących na Internecie, Administro-
wanie stronami komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie 
w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marke-
tingowych dostępnych przez internet, tworzenie i utrzymy-
wanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, 

tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu 
osób trzecich, Chmura obliczeniowa, Usługi dostawcy ho-
stingu w chmurze, Informacja, doradztwo i konsultacje doty-
czące wyżej wymienionych usług, 45 Usługi w zakresie po-
twierdzania tożsamości, Uwierzytelnianie danych dotyczą-
cych tożsamości osoby, Usługi potwierdzania tożsamości.

(210) 547219 (220) 2022 09 15
(731) KOZIOROWSKI STEFAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BioFema
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, Olejki 
destylowane do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji 
urody, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, Preparaty kosmetyczne wspoma-
gające odchudzanie, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
Kremy do twarzy i ciała, Serum do twarzy i ciała, Balsamy 
i lotiony do twarzy i ciała, Masła do ciała, Mleczka do twarzy 
i ciała, Toniki do twarzy i ciała jako kosmetyki, Wody kosme-
tyczne, Produkty do demakijażu, Kosmetyki do makijażu, 
Środki do pielęgnacji włosów, Szampony, Produkty do de-
pilacji, Lakiery do paznokci, Preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, Oleje kosmetyczne, Produkty kosmetyczne zapew-
niające ochronę przeciwsłoneczną, Środki do czyszczenia 
zębów, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Produkty 
do higieny ciała nielecznicze: żele, kremy, płyny i olejki pod 
prysznic i do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, Chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty 
kosmetyczne, Dezodoranty, Antyperspiranty, Żele kosme-
tyczne, Pudry i talki kosmetyczne, Maski do ciała w proszku 
[do użytku kosmetycznego], Maseczki do twarzy, Maseczki 
do ciała, Maseczki do włosów, Maseczki do skóry, Oczysz-
czające maseczki do twarzy, Maseczki nawilżające do skóry, 
Żelowe maseczki na oczy, Maseczki do ciała w kremie, Ma-
seczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Maseczki 
do pielęgnacji skóry, Maseczki do pielęgnacji skóry rąk, Ma-
seczki do pielęgnacji skóry stóp, Żele do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, 5 Produkty farmaceutyczne, Prepa-
raty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, 
Preparaty witaminowe do celów medycznych, Preparaty 
i substancje mineralne do celów medycznych, Mineralne 
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Su-
plementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Die-
tetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Kosmetyki leczni-
cze, Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, 
Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Nasączone płatki 
lecznicze, Produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skó-
ry, Emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, Płyny 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, Pianki do twa-
rzy i do ciała do celów leczniczych, Preparaty medyczne 
w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek 
i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, 
skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skó-
ry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry 
z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub 
po ciąży, Preparaty lecznicze dla skóry dzieci, Preparaty dla 
skóry atopowej, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kre-
my lecznicze do ochrony skóry, Peelingi [preparaty] do użyt-
ku medycznego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Lecz-
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nicze: balsamy, olejki, sole, Toniki [lecznicze], Toniki do celów 
medycznych, Sole mineralne do kąpieli, Terapeutyczne 
lecznicze preparaty do kąpieli, Preparaty do dezynfekcji 
rąk, Komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych 
w zakresie pielęgnacji skóry, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, 
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepion-
ki dla ludzi, Surowice, Preparaty krwiopochodne, Preparaty 
biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądziko-
we, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów 
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia 
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary leczni-
cze, Leki wzmacniające, 10 Aparaty i instrumenty medyczne 
i weterynaryjne, Akcesoria wspomagające współżycie seksu-
alne, Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty 
medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, 
Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry 
żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 547229 (220) 2022 09 15
(731) KARCZEWSKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Król Majtek Pierwszy
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, Majtki, Podkoszulki, Biusto-
nosze, Staniki, Podwiązki, Pończochy, Skarpetki, Rajstopy, 
Rajtuzy, Woalki, Body, T-shirty, Koszule, Piżamy, Szale, Sza-
liki, Apaszki, Chusty, Bluzki, Rękawiczki, Etole, 35 Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna odzieży, bielizny damskiej i męskiej, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem inter-
netu odzieży, bielizny damskiej i męskiej, Usługi informacji 
handlowej dotyczącej odzieży, bielizny damskiej i męskiej, 
Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych.

(210) 547234 (220) 2022 09 16
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) PARTINO
(510), (511) 32 Bezalkoholowe napoje gazowane.

(210) 547256 (220) 2022 09 16
(731) FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feelgood! FOR RUN

(531) 27.05.01, 27.05.13, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.04, 24.13.09
(510), (511) 24 Materiały na bieliznę osobistą, Bielizna kąpie-
lowa, z wyjątkiem odzieży, Duże ręczniki kąpielowe, Duże 
ręczniki, Drukowane tkaniny w belach, Elastyczne tkane ma-
teriały tekstylne, Etykiety tekstylne do oznaczania odzieży, 
Etykiety tekstylne do oznaczania bielizny, Etykiety tekstylne 
na kody kreskowe, Etykiety z materiałów tekstylnych, Koce 
bawełniane, Kołdry, Kołdry z materiałów tekstylnych, Materiał 
ręcznikowy, Materiał tekstylny do pakowania prezentów, 
Metki z tkanin przyczepiane do odzieży, Metki tekstylne 
do doczepiania do bielizny, Metki tekstylne, Polar wykonany 
z kopolimerów, Polar wykonany z polipropylenu, Polar wyko-
nany z poliestru, Ręczniki, Ręczniki do twarzy, Ręczniki z kap-
turem, Ręczniki duże kąpielowe, Ręczniki plażowe, Rękawice 
kąpielowe, Tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, 
Narzuty, Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Tkaniny elastyczne 
na odzież, Tkaniny drukowane, Tkaniny do zastosowania 
w produkcji odzieży, Tkaniny nieprzemakalne, Tkaniny polie-
strowe, Tkaniny typu siatkowego, Tkaniny ubraniowe, Wy-
ściółki z materiału do obuwia, Wyściółki lniane do butów, 
Tkanina do użytku w produkcji toreb, Tkanina do obuwia, 
Tkaniny bawełniane, Znaczniki, metki z tkaniny do materia-
łów tekstylnych, 25 Akcesoria na szyję, Apaszki, Bandany, 
Bandany na szyję, Bermudy, szorty, Bezrękawniki, Bielizna, 
Bielizna damska, Bielizna damska typu body, Bielizna termo-
aktywna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna dla kobiet, Bielizna 
dla mężczyzn, Biustonosze, Biustonosze bez ramiączek, Biu-
stonosze miękkie, nieusztywniane, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Body nie-
mowlęce, Bokserki damskie, bielizna, Bokserki, Buty do jogi, 
Buty do jazdy na rowerze, Buty damskie, Buty do biegania, 
Chustki, apaszki, Buty sportowe, Buty treningowe, obuwie 
sportowe, Buty sznurowane, Czapki sportowe, Czapki, nakry-
cia głowy, Ciepła bielizna z długim rękawem i długimi no-
gawkami, Chusty, szale na głowę, Chusty pareo, Chusty pla-
żowe, Chusty, odzież, Daszki przeciwsłoneczne, Daszki prze-
ciwsłoneczne, nakrycia głowy, Daszki, odzież, Daszki jako na-
krycia głowy, Daszki do czapek, Daszki, Damskie luźne topy, 
Czapki ze sztucznego futra, Czapki z daszkiem, Czapki 
z pomponem, Długie kurtki, Funkcjonalne spodnie termoak-
tywne, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Getry, Kamizel-
ki, Kaptury, odzież, Kaptury, Kąpielówki, Kamizelki puchowe, 
Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Ko-
stiumy kąpielowe dla kobiet, Komplety sportowe, Komplety 
odzieżowe ze spodenkami, Komplety koszulek i spodenek, 
Komplety do joggingu, odzież, Komplety do biegania, 
odzież, Kominiarki narciarskie, Kominiarki, Koszule z długimi 
rękawami, Koszule, Koszule z dzianiny, Koszule sportowe, Ko-
szule codzienne, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi mi-
seczkami, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, Koszulki do jogi, Koszulki bez rękawów do biega-
nia, Koszulki bez rękawów, Koszule z kołnierzykiem, Kurtki 
dresowe, Kurtki dżinsowe, Kurtki bez rękawów, Kurtki, Krótkie 
spodnie, Krótkie piżamy damskie, Krawaty, Kurtki odblasko-
we, Kurtki sportowe, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki 
wiatroszczelne, Kurtki nieprzemakalne, Majtki, Majtki dam-
skie, Legginsy, Letnie sukienki, Legginsy ciążowe, Kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Nakrycia gło-
wy, Nakrycia głowy dla dzieci, Męskie apaszki, Maski ochron-
ne, modna odzież, Maski ochronne, odzież, Maseczki 
na twarz, odzież, nie do celów medycznych lub sanitarnych, 
Maski na oczy do spania, Obuwie, Obuwie damskie, Obuwie 
męskie, Obuwie codzienne, Obcisłe topy bez ramiączek, Na-
uszniki, odzież, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczo-
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we, Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie do uprawiania spor-
tów, Ocieplacze na szyję, Odzież codzienna, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież dla rowerzystów, Odzież do bie-
gania, Odzież gimnastyczna, Odzież nieprzemakalna, Odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież przeciwdesz-
czowa, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież wia-
troszczelna, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia 
dla mężczyzn, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, 
Odzież wodoodporna, Ogrzewacze do nadgarstków, Ogrze-
wacze rąk, odzież, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia 
głowy z daszkiem, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia 
wierzchnie, odzież, Okrycia zakładane na kostiumy kąpielo-
we, Opaski na biust, odzież, Opaski na głowę, Opaski na gło-
wę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne, Opaski na szyję, 
części odzieży, Opaski przeciwpotne na nadgarstek, Peleryny 
nieprzemakalne, Peleryny, płaszcze, Pelerynki, Piżamy, Płasz-
cze przeciwdeszczowe, Płaszcze sportowe, Polary, Połącze-
nie koszulki z majtkami, bielizna damska, Podkoszulki sporto-
we, Rękawiczki zimowe, Rękawiczki z materiałem przewo-
dzącym na czubkach palców, które można nosić podczas 
używania podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem 
dotykowym, Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki, 
odzież, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki bez palców, 
Ramiączka do biustonoszy, Skarpetki sportowe, Skarpetki 
przeciwpotne, Skarpetki męskie, Skarpetki dla sportowców, 
Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające 
pot, Skarpety do jogi, Skarpety do kostek, Skarpety termoak-
tywne, Spodenki dla rowerzystów, Spódnico-spodenki, 
Spódnico-spodnie, Spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, 
Spodnie do joggingu, Spodnie dresowe, Spodnie do jogi, 
Staniki sportowe, Spodnie ze stretchu, Spodnie sportowe 
pochłaniające wilgoć, Stroje sportowe, Stroje plażowe, Swe-
try, odzież, Szale, Szale i chusty na głowę, Szale-tuby, Szaliki, 
Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki rurkowe, kominy 
na szyję, Szelki, Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Szorty, 
odzież, Szorty kąpielowe, Szorty sportowe, T-shirty z krótkim 
rękawem, Topy do biegania, Topy bez ramiączek, Topy 
do jogi, Topy, odzież, Topy sportowe do rozgrzewki, Topy 
wiązane na szyi, Ubrania codzienne, Wkładki do obuwia, 
Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wstawki 
do kostiumów kąpielowych, części odzieży, Znaczniki trenin-
gowe, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Handel de-
taliczny, hurtowy i internetowy obejmujący następujące to-
wary: materiały na bieliznę osobistą, bielizna kąpielowa, 
z wyjątkiem odzieży, duże ręczniki kąpielowe, duże ręczniki, 
drukowane tkaniny w belach, elastyczne tkane materiały tek-
stylne, etykiety tekstylne do oznaczania odzieży, etykiety 
tekstylne do oznaczania bielizny, etykiety tekstylne na kody 
kreskowe, etykiety z materiałów tekstylnych, koce bawełnia-
ne, kołdry, kołdry z materiałów tekstylnych, materiał ręczni-
kowy, materiał tekstylny do pakowania prezentów, metki 
z tkanin przyczepiane do odzieży, metki tekstylne do docze-
piania do bielizny, metki tekstylne, polar wykonany z kopoli-
merów, polar wykonany z polipropylenu, polar wykonany 
z poliestru, ręczniki, ręczniki do twarzy, ręczniki z kapturem, 
ręczniki duże kąpielowe, ręczniki plażowe, rękawice kąpielo-
we, tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, narzuty, 
tekstylne ręczniki do ćwiczeń, tkaniny elastyczne na odzież, 
tkaniny drukowane, tkaniny do zastosowania w produkcji 
odzieży, tkaniny nieprzemakalne, tkaniny poliestrowe, tkani-
ny typu siatkowego, tkaniny ubraniowe, wyściółki z materia-
łu do obuwia, wyściółki lniane do butów, tkanina do użytku 
w produkcji toreb, tkanina do obuwia, tkaniny bawełniane, 
znaczniki, metki z tkaniny do materiałów tekstylnych, Handel 
detaliczny, hurtowy i internetowy obejmujący następujące 

towary: akcesoria na szyję, apaszki, bandany, bandany na szy-
ję, bermudy, szorty, bezrękawniki, bielizna, bielizna damska, 
bielizna damska typu body, bielizna termoaktywna, bielizna 
funkcjonalna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, biu-
stonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, 
nieusztywniane, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy 
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe 
z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, bokserki 
damskie, bielizna, bokserki, buty do jogi, buty do jazdy na ro-
werze, buty damskie, buty do biegania, chustki, apaszki, buty 
sportowe, buty treningowe, obuwie sportowe, buty sznuro-
wane, czapki sportowe, czapki, nakrycia głowy, ciepła bieli-
zna z długim rękawem i długimi nogawkami, chusty, szale 
na głowę, chusty pareo, chusty plażowe, chusty, odzież, 
daszki przeciwsłoneczne, daszki przeciwsłoneczne, nakrycia 
głowy, daszki, odzież, daszki jako nakrycia głowy, daszki 
do czapek, daszki, damskie luźne topy, czapki ze sztucznego 
futra, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, długie kurtki, 
funkcjonalne spodnie termoaktywne, funkcjonalne koszulki 
termoaktywne, getry, kamizelki, kaptury, odzież, kaptury, ką-
pielówki, kamizelki puchowe, kostiumy kąpielowe, kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe dla kobiet, 
komplety sportowe, komplety odzieżowe ze spodenkami, 
komplety koszulek i spodenek, komplety do joggingu, 
odzież, komplety do biegania, odzież, kominiarki, kominiarki 
narciarskie, koszule z długimi rękawami, koszule, koszule 
z dzianiny, koszule sportowe, koszule codzienne, kostiumy 
kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, koszulki z nadruka-
mi, koszulki z krótkim rękawem, Handel detaliczny, hurtowy 
i internetowy obejmujący następujące towary: koszulki typu 
rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promie-
niowaniem UV, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, ko-
szulki do jogi, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki 
bez rękawów, koszule z kołnierzykiem, Handel detaliczny, 
hurtowy i internetowy obejmujący następujące towary: kurt-
ki, kurtki dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki bez rękawów, krót-
kie spodnie, krótkie piżamy damskie, krawaty, kurtki odbla-
skowe, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurt-
ki wiatroszczelne, kurtki nieprzemakalne, majtki, majtki dam-
skie, legginsy, letnie sukienki, legginsy ciążowe, kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, 
nakrycia głowy dla dzieci, męskie apaszki, maski ochronne, 
modna odzież, maski ochronne, odzież, maseczki na twarz, 
odzież, nie do celów medycznych lub sanitarnych, maski 
na oczy do spania, obuwie, obuwie damskie, obuwie męskie, 
obuwie codzienne, obcisłe topy bez ramiączek, nauszniki, 
odzież, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obu-
wie lekkoatletyczne, obuwie do uprawiania sportów, ocie-
placze na szyję, odzież codzienna, odzież męska, damska 
i dziecięca, odzież dla rowerzystów, odzież do biegania, 
odzież gimnastyczna, odzież nieprzemakalna, odzież o ter-
moizolacyjnych właściwościach, odzież przeciwdeszczowa, 
odzież treningowa, odzież triatlonowa, odzież wiatroszczel-
na, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież 
wodoodporna, ogrzewacze do nadgarstków, ogrzewacze 
rąk, odzież, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia głowy 
z daszkiem, okrycia przeciwdeszczowe, okrycia wierzchnie, 
odzież, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, opaski 
na biust, odzież, opaski na głowę, opaski na głowę pochła-
niające pot, opaski przeciwpotne, opaski na szyję, części 
odzieży, opaski przeciwpotne na nadgarstek, Handel deta-
liczny, hurtowy i internetowy obejmujący następujące towa-
ry: peleryny nieprzemakalne, peleryny, płaszcze, pelerynki, 
piżamy, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze sportowe, po-
lary, połączenie koszulki z majtkami, bielizna damska, podko-
szulki sportowe, rękawiczki zimowe, rękawiczki z materiałem 
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przewodzącym na czubkach palców, które można nosić 
podczas używania podręcznych urządzeń elektronicznych 
z ekranem dotykowym, rękawiczki z jednym palcem, ręka-
wiczki, odzież, rękawiczki dla rowerzystów, rękawiczki bez 
palców, ramiączka do biustonoszy, skarpetki sportowe, skar-
petki przeciwpotne, skarpetki męskie, skarpetki dla sportow-
ców, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki, skarpetki wchłania-
jące pot, skarpety do jogi, skarpety do kostek, skarpety ter-
moaktywne, spodenki dla rowerzystów, spódnico-spodenki, 
spódnico-spodnie, spodnie, spodnie do ćwiczeń fizycznych, 
spodnie do joggingu, spodnie dresowe, spodnie do jogi, sta-
niki sportowe, spodnie ze stretchu, spodnie sportowe po-
chłaniające wilgoć, stroje sportowe, stroje plażowe, swetry, 
odzież, szale, szale i chusty na głowę, szale-tuby, szaliki, szali-
ki do zawijania wokół szyi, szaliki rurkowe, kominy na szyję, 
szelki, szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, szorty, odzież, szor-
ty kąpielowe, szorty sportowe, t-shirty z krótkim rękawem, 
topy do biegania, topy bez ramiączek, topy do jogi, topy, 
odzież, topy sportowe do rozgrzewki, topy wiązane na szyi, 
ubrania codzienne, wkładki do obuwia, wkładki do obuwia, 
nie do celów ortopedycznych, wstawki do kostiumów kąpie-
lowych, części odzieży, znaczniki treningowe.

(210) 547302 (220) 2022 09 19
(731) JUAN - E. SZAŁAŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JUAN - BLATY, PŁYTY. JUAN - WSZYSTKO DO MEBLI
(510), (511) 20 Blaty kuchenne [meble].

(210) 547338 (220) 2022 09 19
(731) PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIWE FITNESS TRADE SHOW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.02, 
26.04.12, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 35 Reklama, Organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, Zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, Zarządzanie w działalności 
handlowej, 41 Organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, Edukacja, Nauczanie, Instruktaże, Pokazy kształ-
cenia praktycznego, Doradztwo zawodowe, Organizowanie 
przyjęć, Organizowanie balów, Organizowanie zawodów 
sportowych, Organizowanie spektakli, Rozrywka, Imprezy 
sportowe, Organizowanie loterii, Wystawianie i realizacja 
spektakli, Wystawianie spektakli na żywo.

(210) 547367 (220) 2022 09 20
(731) KRAWCZYK KACPER, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PUXXXLE
(510), (511) 10 Prezerwatywy, Urządzenia do masażu, Wibra-
tory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, Środki pomocni-
cze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, Sztuczne penisy, 
jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, Sztuczne pochwy, 

jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, Kulki dopochwowe, 
będące akcesoriami erotycznymi dla dorosłych, Przyrządy 
do powiększania penisa, stanowiące akcesoria erotyczne 
dla dorosłych, Gumowe lalki [akcesoria seksualne], Zabawki 
erotyczne, Rękawice do masażu, Fotele do masażu z wbu-
dowanymi urządzeniami do masażu, Przyrządy do masażu 
ręcznego, 28 Układanki [puzzle], Puzzle, Puzzle [zabawki], 
Drewniane klocki do budowania [zabawki], Układanki w for-
mie kostek, Łamigłówki, Puzzle mozaikowe, Maty z puzzli 
piankowych [zabawki], 35 Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Reklama, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
merchandisingu, Organizowanie wystaw i imprez do celów 
handlowych lub reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami erotycznymi.

(210) 547383 (220) 2022 09 20
(731) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAN ON-LINE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 20.07.02, 
26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 41 Zapewnianie edukacji, Informacja o edukacji, 
Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Usługi 
w zakresie kształcenia uniwersyteckiego, Zapewnianie szko-
leń, kształcenia i nauczania, Organizacja sympozjów doty-
czących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczących 
edukacji, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, 
Organizowanie seminariów edukacji ustawicznej, Usługi 
informacyjne dotyczące edukacji, Dostarczanie informacji 
dotyczących edukacji, Usługi edukacji dla dorosłych, Orga-
nizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Usługi doradcze 
w zakresie edukacji, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie eduka-
cji, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z kom-
puterowej bazy danych lub z Internetu, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych na poziomie podyplomowym, Usługi eduka-
cji w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy korespon-
dencyjne, Usługi studiów nagrań, Usługi studiów filmowych, 
Produkcja studiów filmowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów szkoleniowych, Produkcja filmów wideo, Produk-
cja filmów w celach edukacyjnych, Udostępnianie studiów 
audio lub wideo, Usługi studiów nagrań w zakresie wideo, 
Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, 
Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, Na-
grywanie na taśmach wideo, Produkcja filmów na taśmach 
wideo, Montaż wideo, Montaż filmów, Montaż filmów fo-
tograficznych, Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm 
wideo, Montaż programów radiowych, Montaż programów 
telewizyjnych, Montaż filmów kinematograficznych, Montaż 
filmów kinowych, Montaż [obróbka] taśm wideo, Adaptacja 
i montaż kinematograficzny, Montaż lub nagrywanie dźwię-
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ku i obrazu, Montaż programów radiowych, Przygotowywa-
nie napisów do filmów, Przygotowywanie napisów na im-
prezy teatralne na żywo, Sporządzanie napisów [np. do fil-
mów], Usługi reporterskie, Fotoreportaże, Wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych 
i wideo, Wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, Udo-
stępnianie gier komputerowych on-line, Publikowanie ksią-
żek, Wypożyczanie książek, Wypożyczanie książek i innych 
publikacji, Usługi kształcenia praktycznego, Kultura fizyczna, 
Organizowanie obozów sportowych, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Organizacja wystaw do celów kultural-
nych lub edukacyjnych, Pisanie scenariuszy, Publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, Publikowanie książek, 
42 Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Prace 
badawczo-rozwojowe nad produktami, Prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, 
Projektowanie, tworzenie i programowanie stron interneto-
wych, Aktualizowanie stron internetowych, Programowanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Usługi 
graficzne, Konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, Opracowywanie projektów technicznych.

(210) 547408 (220) 2022 09 21
(731) LEW-MIRSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SELF ESTEEM
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Kursy 
szkoleniowe, Medyczne usługi edukacyjne, Nauczanie, Na-
uczanie w zakresie pielęgnacji urody, Nauczanie w zakresie 
zdrowia, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opra-
cowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Organizacja 
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympo-
zjów naukowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdro-
wotnej i żywienia, Prowadzenie edukacyjnych programów 
wspierających dla pacjentów, Prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, 
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie 
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycz-
nych, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia i nauczanie w dzie-
dzinie medycyny, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 
Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące medycyny, Usługi edukacyjne z za-
kresu medycyny, Usługi edukacyjne związane z zabiegami 
terapeutycznymi, Usługi nauczania związane z branżą chi-
rurgiczną, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 
Zapewnianie szkoleń online, Organizacja wystaw do celów 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organi-
zowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycz-
nych, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce 
medycznej, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, 
44 Usługi medyczne, Analizy medyczne do diagnostyki i le-
czenia ludzi, Badania medyczne, Chirurgia kosmetyczna, Chi-
rurgia plastyczna, Doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Poradnictwo me-

dyczne, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Udostępnianie 
informacji medycznych w zakresie dermatologii, Usługi klinik 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie lecze-
nia chirurgicznego, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicz-
nej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Pielęgnacja urody 
dla ludzi, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi lecznicze dotyczące 
usuwania cellulitu, Usługi laserowego usuwania owłosienia, 
Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało.

(210) 547409 (220) 2022 09 21
(731) LEW-MIRSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.23, 26.04.04, 
26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Kursy 
szkoleniowe, Medyczne usługi edukacyjne, Nauczanie, Na-
uczanie w zakresie pielęgnacji urody, Nauczanie w zakresie 
zdrowia, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opra-
cowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Organizacja 
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympo-
zjów naukowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdro-
wotnej i żywienia, Prowadzenie edukacyjnych programów 
wspierających dla pacjentów, Prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, 
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie 
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycz-
nych, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia i nauczanie w dzie-
dzinie medycyny, Usługi edukacyjne z zakresu medycyny, 
Usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, 
Usługi nauczania związane z branżą chirurgiczną, Zapew-
nianie szkoleniowych kursów medycznych, Zapewnianie 
szkoleń online, Organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie konfe-
rencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Orga-
nizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, 
Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, 44 Usługi 
medyczne, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia lu-
dzi, Badania medyczne, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia 
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plastyczna, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Kliniki 
medyczne, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, 
Przeprowadzanie diagnozy chorób, Udostępnianie informa-
cji medycznych w zakresie dermatologii, Usługi klinik chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, 
Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Pielęgnacja urody 
dla ludzi, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi lecznicze dotyczące 
usuwania cellulitu, Usługi laserowego usuwania owłosienia, 
Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało.

(210) 547412 (220) 2022 09 21
(731) FRĄCZKOWSKA KINGA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) + - x 1/2 KINGa’s Way

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.05, 26.01.06
(510), (511) 9 Roboty edukacyjne, Urządzenia do nauczania, 
Przyrządy matematyczne, Publikacje elektroniczne, Nagra-
nia audio i wideo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny 
elektroniczne do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, Publikacje w formie elektronicznej do pobra-
nia, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Zesta-
wy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 
Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządze-
nia dydaktyczne i instruktażowe, Elektroniczne urządzenia 
i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, Audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Zestawy naukowe 
dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, Urządzenia 
i przyrządy naukowe, 41 Usługi edukacyjne, Badania eduka-
cyjne, Usługi trenerskie, Przekazywanie know-how [szkole-
nia], Sprawdziany edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, Kursy 
szkoleniowe, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Edukacja online z kompute-
rowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstrane-
tów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Publikowanie materiałów multi-
medialnych online, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja 
webinariów, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizacja szkoleń, Organizacja sympozjów dotyczących 
szkoleń, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja semi-
nariów, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja 

aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja 
konkursów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], 42 Badania i analizy naukowe.

(210) 547413 (220) 2022 09 21
(731) ROGOWSKI SŁAWOMIR MORE, Mierzyn
(540) (znak słowny)
(540) QUESADO
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe dania 
z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Mię-
so i wyroby mięsne, 43 Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Restauracje samoobsługowe, Restaura-
cje oferujące dania na wynos, Restauracje z grillem, Restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów 
i restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Zapewnianie żywno-
ści i napojów w restauracjach.

(210) 547414 (220) 2022 09 21
(731) ROGOWSKI SŁAWOMIR MORE, Mierzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUESADO

(531) 29.01.07, 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe dania 
z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Mię-
so i wyroby mięsne, 43 Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Restauracje samoobsługowe, Restaura-
cje oferujące dania na wynos, Restauracje z grillem, Restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów 
i restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Zapewnianie żywno-
ści i napojów w restauracjach.

(210) 547433 (220) 2022 09 21
(731) RZEPNICKI CEZARY, Pułtusk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świeże Gelato z Wenecji Mazowsza

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 02.01.12, 18.03.01, 
19.01.08, 29.01.13

(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty, sor-
bety, 43 Lodziarnie.

(210) 547435 (220) 2022 09 22
(731) INTERLAN ANDRZEJ KUŁAKOWSKI I SPÓŁKA - 

SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ispeed

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.02
(510), (511) 9 Oprogramowanie logistyczne, Oprogramowa-
nie transportowe, Oprogramowanie spedycyjne, 42 Wynajem 
oprogramowania logistycznego, transportowego, spedycyj-
nego, Oprogramowanie logistyczne, transportowe i spedy-
cyjne jako usługa [SaaS].

(210) 547438 (220) 2022 09 22
(731) ANDROS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) konfitella

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 Dżemy, galaretki, przetwory owocowe i wa-
rzywne.

(210) 547448 (220) 2022 09 22
(731) ZABŁOTOWICZ MONIKA, Nowe Bielice 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONA MI

(531) 02.03.01, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 Tkaniny.

(210) 547462 (220) 2022 09 23
(731) DOLATA NIKODEM PPHU NW-BD EFEKT, Piechcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #zapierwszym

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Informacja marketingowa.

(210) 547475 (220) 2022 09 22
(731) POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) polsat media

(531) 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi: oferowanie i wynajem przestrze-
ni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, 
Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, Udo-
stępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej, Wynajem 
powierzchni reklamowej w pociągach, Doradztwo dotyczą-
ce reklamy, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Badania w zakresie public relations, Doradztwo w dziedzinie 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w zakresie public rela-
tions, Prowadzenie badań w dziedzinie public relations, Usłu-
gi doradztwa w zakresie public relations, Usługi komunikacji 
korporacyjnej, Usługi relacji z mediami, Organizacja targów 
handlowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Dystry-
bucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Doradz-
two biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, Nabywanie dostępu 
do kanałów telewizyjnych, Negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, 41 Usługi: administro-
wanie [organizacja] konkursami, Organizowanie konferencji 
związanych z reklamą, Organizowanie zjazdów w celach 
biznesowych, 42 Usługi: tworzenie i administrowanie stron 
www, witryn i portali, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja 
oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie kopio-
wania i konwersji danych.

(210) 547477 (220) 2022 09 22
(731) POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat media

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi: oferowanie i wynajem przestrze-
ni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, 
Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, Udo-
stępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej, Wynajem 
powierzchni reklamowej w pociągach, Doradztwo dotyczą-
ce reklamy, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Badania w zakresie public relations, Doradztwo w dziedzinie 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w zakresie public rela-
tions, Prowadzenie badań w dziedzinie public relations, Usłu-
gi doradztwa w zakresie public relations, Usługi komunikacji 
korporacyjnej, Usługi relacji z mediami, Organizacja targów 
handlowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Dystry-
bucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Doradz-
two biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, Nabywanie dostępu 



Nr  ZT44/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

do kanałów telewizyjnych, Negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, 41 Usługi: administro-
wanie [organizacja] konkursami, Organizowanie konferencji 
związanych z reklamą, Organizowanie zjazdów w celach 
biznesowych, 42 Usługi: tworzenie i administrowanie stron 
www, witryn i portali, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja 
oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie kopio-
wania i konwersji danych.

(210) 547487 (220) 2022 09 23
(731) TRONT ARTUR, Radlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŹRÓDEŁKO ALKOHOLE I NAPOJE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 01.15.15, 19.07.09
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z napo-
jami alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej napojów.

(210) 547489 (220) 2022 09 23
(731) UBISELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ubisell selling made simple

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 36 Agencje ubezpieczeniowe, Administrowanie 
działalnością ubezpieczeniową, Administrowanie roszcze-
niami ubezpieczeniowymi, Doradztwo ubezpieczeniowe, 
Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo 
związane z zawieraniem ubezpieczeń, Gwarancje, eksper-
tyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące po-
średnictwa ubezpieczeniowego, Usługi doradcze dotyczące 
roszczeń ubezpieczeniowych, Usługi ubezpieczeniowe do-
tyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczą-
ce mienia, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, Usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące funduszy emerytalnych, Usługi 
ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowymi, Usłu-
gi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, Usługi 
ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności osobistej, 
Usługi finansowo-inwestycyjne.

(210) 547498 (220) 2022 09 25
(731) BRZYSZCZAK MONIKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kobido Komplex
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie].

(210) 547520 (220) 2022 09 23
(731) MIERZWIAK ANNA EDUMOWA - GABINET TERAPII 

I ROZWOJU, Darłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EduMowa gabinet terapii i rozwoju

(531) 02.09.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Edukacja, Usługi edukacyjne, Szkolenia edu-
kacyjne, Badania edukacyjne, Edukacja [nauczanie], Edukacja 
przedszkolna, Zapewnianie edukacji, Edukacja dorosłych, 
Edukacja językowa, Usługi edukacji percepcyjnej, Usługi 
szkół [edukacja], Usługi edukacji medycznej, Pokazy eduka-
cyjne, Testy edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Eduka-
cyjne usługi doradcze, Medyczne usługi edukacyjne, Usługi 
przedszkoli [edukacja], Wypożyczanie materiałów edukacyj-
nych, Wyznaczanie standardów edukacyjnych, Zapewnia-
nie kursów edukacyjnych, Usługi instytutów edukacyjnych, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów 
edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Opra-
cowywanie podręczników edukacyjnych, Organizowanie 
wykładów edukacyjnych, Organizowanie sympozjów eduka-
cyjnych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji eduka-
cyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Usługi 
edukacyjne klubów, Organizowanie gier edukacyjnych, Or-
ganizowanie wystaw edukacyjnych, Informacja o edukacji, 
Budowanie zespołu (edukacja), Usługi doradztwa edukacyj-
nego, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Dostarczanie in-
formacji edukacyjnych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie 
urządzeń edukacyjnych, Przyznawanie świadectw eduka-
cyjnych, Wydawanie nagród edukacyjnych, Organizowanie 
imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, 
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Organizo-
wanie kongresów edukacyjnych, Szkolenie zaawansowane, 
Kursy szkoleniowe, Organizacja szkoleń, Kursy instruktażo-
we, Prowadzenie kursów, Podyplomowe kursy szkoleniowe, 
Prowadzenie kursów instruktażowych, Organizacja kursów 
językowych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapew-
nianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów języko-
wych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Produkcja ma-
teriałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych 
kursach, Przedszkola, Usługi przedszkoli, Nauczanie przed-
szkolne, Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Usługi 
edukacyjne świadczone dla dzieci, Świadczenie usług edu-
kacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyj-
nych, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe dla 
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dzieci, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Kursy rozwijają-
ce umiejętności konsultacyjne, Kursy szkoleniowe w zakresie 
badań i rozwoju, Usługi edukacyjne związane z rozwojem 
sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Nauczanie wy-
równawcze w zakresie mowy, Usługi nauczania w zakresie 
metod pedagogicznych, Trening osobisty [szkolenie], Tre-
ning rozwoju osobistego, Usługi trenerskie, Usługi trenerów 
osobistych, Trenowanie, 44 Usługi terapii głosu i terapii logo-
pedycznej, Usługi psychologów, Psychoterapia, Badania psy-
chologiczne, Opieka psychologiczna, Udzielanie informacji 
z zakresu psychologii, Doradztwo psychologiczne, Konsul-
tacje psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Pora-
dy psychologiczne, Terapia mowy, Usługi terapeutyczne, 
Terapia mowy i słuchu, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Terapia psycho-
logiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie terapii mowy, 
Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), Terapia poznaw-
czo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral therapy - CBT), 
Terapia sztuką, Terapia ajurwedyjska, Usługi terapii autoge-
nicznej, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.

(210) 547565 (220) 2022 09 27
(731) GOOD LIFE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GL GOOD LIFE NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Ad-
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, Biuro wynajmu mieszkań, Doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowanie 
projektów budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwesto-
wanie w nieruchomości, Organizowanie finansowania za-
kupu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizo-
wanie wynajmu nieruchomości, Pomoc w zakupie nierucho-
mości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy 
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieru-
chomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprze-
dażą ziemi, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi w za-
kresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszka-
niowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z budynkami mieszkalnymi, Wynajem budynków, Wynajem 

domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem miesz-
kań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem 
mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych [nieruchomości].

(210) 547582 (220) 2022 09 27
(731) ZAJĄCZKOWSKA JOANNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR KONTRAKTOWY EST. 2021 HIRSCHBERGER 

JELENIA GÓRA

(531) 03.04.07, 03.04.13, 03.04.14, 03.04.26, 05.11.15, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15, 25.01.09

(510), (511) 32 Barley Wine [piwo].

(210) 547586 (220) 2022 09 27
(731) OLEJNIK-WÓJCIK TERESA AKROSTYLE, Bukowina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKRO STYLE

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: elementy ogrzewania elektryczne-
go, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: urządzenia do ogrzewania, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zawory 
termostatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: grzejniki [kaloryfery], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: elemen-
ty ogrzewania elektrycznego, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: urządzenia do ogrze-
wania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: zawory termostatyczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: grzejniki [kalo-
ryfery], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: grzałki, Usługi sprzedaży hurtowej związane 
z następującymi produktami: grzałki.

(210) 547601 (220) 2022 09 27
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SAPOVENT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 05.03.13
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne sto-
sowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne w po-
staci tabletek, kapsułek, tabletek powlekanych, w postaci 
żeli, Leki dla ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pi-
gułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów farma-
ceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki 
powlekane do celów farmaceutycznych, Żele do celów far-
maceutycznych, Pastylki, pigułki, tabelki, kapsułki, żele do ce-
lów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wycią-
gi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub 
wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg 
i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy 
i/lub makroelementy, Suplementy diety inne niż do celów 
leczniczych, suplementy żywności inne niż do celów leczni-
czych, środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych, die-
tetyczne substancje inne niż do celów leczniczych, prepara-
ty roślinne, wszystkie ww. produkty sporządzone z towarów 
zawartych w tej klasie lub w większości z tych produktów, 
Suplementy diety inne niż do celów leczniczych zawierające 
w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw 
i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi ziół i/lub wyciągi z na-
sion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi 
z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroele-
menty i/lub makroelementy, Suplementy żywności inne niż 
do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wycią-
gi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi z nasion  
i/lub wyciągi ziół i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści 
i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy  
i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, Środki dietetycz-
ne inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim skła-
dzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wycią-
gi ziół i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub 
wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni 
i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, 
Dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych za-
wierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wycią-
gi z warzyw i/lub wyciągi ziół i/lub wyciągi z nasion i/lub 
wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg 
i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy 
i/lub makroelementy.

(210) 547613 (220) 2022 09 28
(731) FUTURO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) FUTURO INVEST
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Biuletyny informacyjne, 
Broszury, Czasopisma branżowe, Druki, Druki handlowe, 
Drukowane foldery informacyjne, Drukowane ulotki in-
formacyjne, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Fotografie, Kalendarze, Karty 
informacyjne, Koperty do użytku biurowego, Koszulki 
na dokumenty do użytku biurowego, Książki, Makiety 
architektoniczne, Mapy, Plany, Plany architektoniczne, 
Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje pro-
mocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe znaki pa-
pierowe, Ulotki, Ulotki reklamowe, 35 Administrowanie 

działalnością gospodarczą, Administrowanie programa-
mi motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, Administrowanie sprawami 
przedsiębiorstwa, Analiza marketingowa nieruchomości, 
Analiza rynku, Aukcje nieruchomości, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie infor-
macji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń 
handlowych, Marketing internetowy, Marketing referen-
cyjny, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, 
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednic-
twem internetu, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Reklama, Reklama i marketing, Rekla-
ma online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklamowanie nieruchomo-
ści mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna 
nieruchomości, Udostępnianie i wynajem powierzch-
ni reklamowej, Udostępnianie informacji handlowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi admini-
stracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do ge-
neralnych wykonawców budowlanych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Zarządzanie 
dokumentacją biznesową, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Ad-
ministrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
36 Agencje nieruchomości, Analizy finansowe, Analizy 
w zakresie inwestycji, Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie 
nieruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, 
Finansowanie projektów deweloperskich, Inwestowanie 
kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomo-
ści, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Ocena 
i wycena nieruchomości, Opracowywanie kosztorysów 
do celów wyceny kosztów, Organizowanie finansowa-
nia projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie nieru-
chomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Po-
moc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyj-
nych, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nie-
ruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, 
Usługi nabywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa 
finansowego, Usługi towarzystw budowlanych, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie organizowa-
nia finansowania lub zarządzania finansowaniem przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży lub do wynajmowa-
nia, Usługi wyceny nieruchomości, Wycena nieruchomo-
ści, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Usługi w zakresie organizacji 
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i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi polega-
jącymi na budowy obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży lub do wynajmowa-
nia, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Budowa domów na zamówienie, Bu-
dowa instalacji wodociągowych, Budowa kompleksów 
biznesowych, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieru-
chomości mieszkalnych, Budowanie domów, Budowanie 
nieruchomości, Budownictwo komercyjne, Budownic-
two mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące budownic-
twa mieszkalnego i budynków, Doradztwo inżynieryjne 
[budownictwo], Informacja budowlana, Instalacja gazo-
ciągów i wodociągów, Instalacja systemów ogrzewania 
słonecznego, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanali-
zacyjnych, Konserwacja nieruchomości, Montaż [instala-
cja] konstrukcji budynków, Montaż drzwi i okien, Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i na-
prawa instalacji grzewczych, Nadzór budowlany, Przy-
gotowanie terenu [budownictwo], Remont nierucho-
mości, Udzielanie informacji budowlanych, Usługi bu-
dowlane, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi doradcze dotyczące remontów 
budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieru-
chomości, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi ge-
neralnych wykonawców budowlanych, Usługi inspekcji 
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Usługi insta-
lacji dachów, Usługi instalacyjne w zakresie rusztowań 
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usłu-
gi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczą-
cych nieruchomości, Naprawa i konserwacja instalacji 
gazowych i elektrycznych, Usługi w zakresie malowania 
i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie przenoszenia 
mas ziemnych, Usługi w zakresie remontów budynków, 
Usługi zarządzania budową, Wynajem maszyn budow-
lanych, Wynajem narzędzi budowlanych, Wynajem na-
rzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowe-
go, czyszczącego i konserwacyjnego, Wynajem sprzętu 
budowlanego, Wyrównywanie terenu budowy, Zarzą-
dzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, Za-
rządzanie projektem budowy, 42 Certyfikowanie wydaj-
ności energetycznej budynków, Doradztwo projektowe, 
Geologiczne (Ekspertyzy -), Opracowywanie projektów 
budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budow-
lane, Projektowanie budynków, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie i planowanie techniczne instalacji 
do ogrzewania, Projektowanie i planowanie techniczne 
systemów kanalizacyjnych, Projektowanie konstrukcji, 
Projektowanie techniczne, Projektowanie urbanistyczne, 
Projektowanie wnętrz budynków, Projekty architekto-
niczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, Usługi 
architektoniczne i planowania urbanistycznego, Usługi 
architektury wnętrz, Usługi doradcze w zakresie urba-
nistyki, Usługi doradcze związane z projektowaniem 
budynków, Usługi doradztwa technicznego w zakresie 
inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii budowlanej, Usługi projektowania wspo-
maganego komputerowo w zakresie projektów budow-
lanych, Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, 
Zarządzanie projektami architektonicznymi.

(210) 547615 (220) 2022 09 27
(731) KONIMPEX-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONIN

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILDA STORY

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Organizowanie targów handlowych, Rekla-
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama, 
Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
36 Zarządzanie nieruchomością, Agencje nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Wynajem mieszkań, Usługi de-
weloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, 
zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowa-
nych lokali i domów wraz z działkami lub z udziałami w grun-
cie, 37 Budownictwo, budownictwo mieszkaniowe.

(210) 547618 (220) 2022 09 27
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) Pelosin preszampon
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Szampony.

(210) 547632 (220) 2022 09 28
(731) JOP RAJMUND, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Karolina Jop
(510), (511) 3 Perfumy, Perfumy w postaci stałej, Perfumy 
w płynie, Kosmetyki, 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania 
muzyczne na taśmach, Nagrania muzyczne w formie dys-
ków, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Pliki muzyczne 
do pobierania, Nośniki danych i dźwięku w tym płyty CD 
i DVD, Kasety wideo, Płyty fonograficzne, Taśmy magnetycz-
ne, 14 Biżuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie 
[biżuteria], Przyrządy do mierzenia czasu, 16 Afisze, Plakaty, 
Książki, Magazyny, Długopisy, Druki, Broszury, Nuty, Ołówki, 
Kredki, 18 Torby, Plecaki, Aktówki, Teczki, Walizki, Kufry i wa-
lizki, Sakwy, Torebki, Etui, futerały na dokumenty, Futerały 
przenośne na dokumenty, Futerały w postaci etui na klucze, 
Kosmetyczki, Portmonetki, Portfele, Przemysłowe pojemni-
ki opakowaniowe ze skóry, Paski skórzane do bagażu, Paski 
skórzane [inne niż odzież], Imitacje skóry, Skóra i imitacja 
skóry, Parasole, 21 Flakony na perfumy, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, 41 Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna, Organizacja koncertów, imprez 
rozrywkowych, Impresariat artystyczny, Produkcja muzycz-
na, Występy muzyczne i piosenkarskie, Koncerty muzyczne, 
Widowiska muzyczne, Publikowanie multimediów i tekstów 
muzycznych, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, Pisa-
nie piosenek, Komponowanie utworów muzycznych.

(210) 547645 (220) 2022 09 29
(731) CHMIEST EWA, Warszawa;  

HENDZEL JAROSŁAW, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAU JEWELLERY

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubi-
lerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 18 Skórzane torebki, 
Stylowe torebki, Torebki, Torebki damskie, Torebki do no-
szenia przy pasku, Torebki do ręki, Torebki do przewieszania 
przez ramię, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki, portmo-
netki i portfele, Torebki wykonane ze skóry, Torebki męskie, 
Torebki na ramię, Torebki na biodra [nerki], Torebki noszone 
na biodrach, Torebki-paski na biodra, Torebki-paski, Torebki 
wieczorowe, Torebki wykonane z imitacji skóry, 25 Akcesoria 
na szyję, Odzież.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547665 (220) 2022 09 29
(731) GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APERITIVE For Spritz LUSSO DI QUALITÀ ASSOLUTA 

A With the addition of alcohol infusion based 
on traditional Italian cooking herbs

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.14, 25.01.15
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocento-
we [napoje], Alkoholowe (Ekstrakty -), Alkoholowe ekstrakty 
owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao 
[likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje al-
koholowe 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) 547678 (220) 2022 09 29
(731) MAJCHERCZYK PAULINA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Oxydia
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, Banery 
wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z pa-
pieru, Bloczki do zapisywania, Bloki do pisania, Częściowo 
drukowane formularze, Druki, Drukowane arkusze informa-
cyjne, Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papie-
rowe, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane 
materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Dru-
kowany materiał promocyjny, Etykiety z papieru, Graficzne 
(Reprodukcje -), Kalendarze drukowane, Kartki do korespon-
dencji, Karty obrazkowe, Katalogi, Kwestionariusze drukowa-
ne, Materiały drukowane do celów instruktażowych, Naklejki, 
Obwoluty na dokumenty, Kartki do notowania, Papierowe 
materiały biurowe, Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, 
Pojemniki na artykuły papiernicze, Proporczyki z papieru, 
Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki z tektury, 
Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficzne, Segre-
gatory do prezentowania, Skoroszyty i segregatory, Stojaki 
na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy ela-
styczne do użytku biurowego, Teczki na dokumenty, Ulotki 
drukowane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki, 19 Drzwi drew-
niane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Futryny drzwiowe 
drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi harmonijkowe, nie-
metalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, 
Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklone, niemeta-
lowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe 
niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wy-
konane z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plastiku 
do budynków, Drzwiowe (Ościeżnice -) niemetalowe, Futry-
ny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe niemetalowe, 
Futryny (Niemetalowe -) do szklanych drzwi, Harmonijkowe 
(Drzwi -) niemetalowe, Moskitiery (Niemetalowe -) na drzwi, 
Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi przezro-
czyste do budynków, Niemetalowe futryny do drzwi, Nie-
metalowe ościeżnice do drzwi, Niemetalowe ramy do drzwi 
oszklonych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Obicia drzwi 
(Niemetalowe -), Panele szklane do drzwi, Winylowe drzwi 
ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi płyci-
nowe, tłoczone, pełne i przeszklone do mieszkań domów, 
biur z drewna, materiału drewnopodobnego, MDF, Skrzydła 
drzwiowe przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, 
biur, domów wczasowych, pensjonatów.

(210) 547679 (220) 2022 09 29
(731) MAJCHERCZYK PAULINA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Lamato
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, 
Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wysta-
wowe z papieru, Bloczki do zapisywania, Bloki do pisania, 
Częściowo drukowane formularze, Druki, Drukowane ar-
kusze informacyjne, Drukowane emblematy, Drukowane 
etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice re-
klamowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane 
ulotki informacyjne, Drukowany materiał promocyjny, 
Etykiety z papieru, Graficzne (Reprodukcje -), Kalendarze 
drukowane, Kartki do korespondencji, Karty obrazkowe, 
Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały druko-
wane do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty 
na dokumenty, Kartki do notowania, Papierowe materia-
ły biurowe, Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, Po-
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jemniki na artykuły papiernicze, Proporczyki z papieru, 
Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki z tektu-
ry, Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficzne, 
Segregatory do prezentowania, Skoroszyty i segregato-
ry, Stojaki na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Teczki na doku-
menty, Ulotki drukowane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki, 
19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, 
Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materia-
łów niemetalowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi 
oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi 
wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, 
Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane 
z plastiku do budynków, Drzwiowe (Ościeżnice -) niemeta-
lowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe 
niemetalowe, Futryny (Niemetalowe -) do szklanych drzwi, 
Harmonijkowe (Drzwi -) niemetalowe, Moskitiery (Niemeta-
lowe -) na drzwi, Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemeta-
lowe drzwi przezroczyste do budynków, Niemetalowe fu-
tryny do drzwi, Niemetalowe ościeżnice do drzwi, Nieme-
talowe ramy do drzwi oszklonych, Niemetalowe żaluzje 
zewnętrzne, Obicia drzwi (Niemetalowe -), Panele szklane 
do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, 
niemetalowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, pełne i prze-
szklone do mieszkań domów, biur z drewna, materiału 
drewnopodobnego, MDF, Skrzydła drzwiowe przylgowe, 
Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, biur, domów wcza-
sowych, pensjonatów.

(210) 547680 (220) 2022 09 29
(731) MAJCHERCZYK PAULINA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Lamina
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, 
Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wysta-
wowe z papieru, Bloczki do zapisywania, Bloki do pisania, 
Częściowo drukowane formularze, Druki, Drukowane ar-
kusze informacyjne, Drukowane emblematy, Drukowane 
etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice re-
klamowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane 
ulotki informacyjne, Drukowany materiał promocyjny, 
Etykiety z papieru, Graficzne (Reprodukcje -), Kalendarze 
drukowane, Kartki do korespondencji, Karty obrazkowe, 
Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały druko-
wane do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty 
na dokumenty, Kartki do notowania, Papierowe materia-
ły biurowe, Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, Po-
jemniki na artykuły papiernicze, Proporczyki z papieru, 
Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki z tektu-
ry, Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficzne, 
Segregatory do prezentowania, Skoroszyty i segregato-
ry, Stojaki na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Teczki na doku-
menty, Ulotki drukowane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki, 
19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, 
Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materia-
łów niemetalowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi 
oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, 
Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, nie-
metalowe, Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi 
wykonane z plastiku do budynków, Drzwiowe (Ościeżnice -) 
niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny 
drzwiowe niemetalowe, Futryny (Niemetalowe -) do szkla-

nych drzwi, Harmonijkowe (Drzwi -) niemetalowe, Moski-
tiery (Niemetalowe -) na drzwi, Niemetalowe drzwi obro-
towe, Niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, 
Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe ościeżnice 
do drzwi, Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Nieme-
talowe żaluzje zewnętrzne, Obicia drzwi (Niemetalowe -), 
Panele szklane do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, Ze-
wnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, 
pełne i przeszklone do mieszkań domów, biur z drewna, 
materiału drewnopodobnego, MDF, Skrzydła drzwiowe 
przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, biur, do-
mów wczasowych, pensjonatów.

(210) 547681 (220) 2022 09 29
(731) MAJCHERCZYK PAULINA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Materia
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, 
Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wysta-
wowe z papieru, Bloczki do zapisywania, Bloki do pisania, 
Częściowo drukowane formularze, Druki, Drukowane ar-
kusze informacyjne, Drukowane emblematy, Drukowane 
etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice re-
klamowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane 
ulotki informacyjne, Drukowany materiał promocyjny, 
Etykiety z papieru, Graficzne (Reprodukcje -), Kalendarze 
drukowane, Kartki do korespondencji, Karty obrazkowe, 
Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały drukowa-
ne do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty na do-
kumenty, Kartki do notowania, Papierowe materiały biu-
rowe, Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, Pojemniki 
na artykuły papiernicze, Proporczyki z papieru, Reklamo-
we szyldy papierowe, Reklamowe znaki z tektury, Rekla-
mowe znaki papierowe, Reprodukcje graficzne, Segrega-
tory do prezentowania, Skoroszyty i segregatory, Stojaki 
na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy 
elastyczne do użytku biurowego, Teczki na dokumenty, 
Ulotki drukowane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki, 19 Drzwi 
drewniane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Futryny 
drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi harmo-
nijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów nie-
metalowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklone, 
niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi waha-
dłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi 
wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plasti-
ku do budynków, Drzwiowe (Ościeżnice -) niemetalowe, Fu-
tryny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe niemetalowe, 
Futryny (Niemetalowe -) do szklanych drzwi, Harmonijkowe 
(Drzwi -) niemetalowe, Moskitiery (Niemetalowe -) na drzwi, 
Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi prze-
zroczyste do budynków, Niemetalowe futryny do drzwi, 
Niemetalowe ościeżnice do drzwi, Niemetalowe ramy 
do drzwi oszklonych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, 
Obicia drzwi (Niemetalowe -), Panele szklane do drzwi, 
Winylowe drzwi ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, nieme-
talowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, pełne i przeszklone 
do mieszkań domów, biur z drewna, materiału drewno-
podobnego, MDF, Skrzydła drzwiowe przylgowe, Drzwi 
z izolacją akustyczną do hoteli, biur, domów wczaso-
wych, pensjonatów.

(210) 547685 (220) 2022 09 30
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FF Fine Flora

(531) 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 8 Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształto-
wania krajobrazu, 17 Węże ogrodowe, 20 Meble ogrodowe 
drewniane.

(210) 547686 (220) 2022 09 29
(731) KOWALCZYK NATALIA CUDOTWÓRNIA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cudotwórnia

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracje ścien-
ne 3D wykonane z drewna, Dekoracje wykonane z drewna, 
Dekoracje wykonane z wosku, Dekoracje wykonane z gip-
su, Dekoracje wykonane z tworzyw sztucznych, Balony re-
klamowe, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracyjne płyty 
ścienne [meble] nietekstylne, Dzieła sztuki z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki z korka, Figurki 
drewniane, Figurki wykonane z tworzyw sztucznych, Figur-
ki wykonane z gipsu, Figurki z drewna, Ozdoby na przyjęcia 
z tworzyw sztucznych, Ozdoby stołowe z tworzyw sztucz-
nych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, Rzeźby wykonane z drewna, Rzeźby wykonane z gipsu, 
Rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, Rzeźby wykonane 
z wosku, Rzeźby z gipsu, Rzeźby z kości, Rzeźby z kości słonio-
wej, Rzeźby z tworzyw sztucznych, Rzeźby z wosku, Balony 
reklamowe, Balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem, 
Belki do wyposażenia wystawowego, Składane stoiska eks-
pozycyjne, Wielofunkcyjne stoiska wystawowe, 28 Balony 
na przyjęcia, Bibeloty (zabawki) na przyjęcia, Kapelusze 
na przyjęcia z tworzyw sztucznych, Maski papierowe, Ma-
ski kostiumowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia], Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], 
Śmieszne gadżety [atrapy], 41 Imprezy taneczne, Imprezy 
kulturalne, Organizacja imprez rozrywkowych, Zapewnianie 
imprez rekreacyjnych, Doradztwo w zakresie planowania im-
prez specjalnych.

(210) 547690 (220) 2022 09 29
(731) POLSKA GRUPA SERWISOWA 50 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pgs 50 POLSKA GRUPA SERWISOWA 50

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Terminale do kart kredytowych, Kasy rejestru-
jące, 36 Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart kredytowych, Transfer elektroniczny środków pie-
niężnych, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie 
płatności), 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych.

(210) 547692 (220) 2022 09 30
(731) MEDFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medflow CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

(531) 26.02.01, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 42 Badania naukowe, 44 Usługi klinik medycz-
nych, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi teleme-
dyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medycz-
ne w zakresie rezonansu magnetycznego, Usługi medyczne 
w zakresie tomografii komputerowej, Usługi medyczne 
w zakresie ultrasonografii, Usługi medyczne w zakresie den-
sytometrii, Usługi medyczne w zakresie tomografii stomato-
logicznej.

(210) 547721 (220) 2022 09 30
(731) LEDIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tobolice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LED line LITE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Diody elektryczne, Diody laserowe, Diody 
świecące [LED], Diody Zenera, Elektroniczne sterowniki 
[ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, Sterowniki 
elektryczne, Sterowniki LED, Urządzenia sterujące oświetle-
niem, Urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, 
Zasilacze prądu stałego i zmiennego, 11 Oświetlenie i re-
flektory oświetleniowe, Oświetlenie elektryczne, Instalacje 
oświetleniowe, Elementy oświetleniowe, Elektryczne in-
stalacje oświetleniowe, Elementy oświetleniowej instalacji 
elektrycznej, Elektryczne oprawy oświetleniowe, Osprzęt 
oświetleniowy, Osprzęt do żarówek, Urządzenia oświetlenio-
we, Urządzenia oświetleniowe LED, Żarówki oświetleniowe, 
Żarówki oświetleniowe LED, Wyposażenie oświetleniowe, 
Taśmy led, Lampy oświetleniowe, Lampy elektryczne, Lam-
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py fluorescencyjne, Lampy LED, Oświetlenie PLS [Plazmowy 
System Oświetlenia], Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie 
zewnętrzne, Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, kra-
jobrazy], Oświetlenie dekoracyjne, 35 Promowanie korzyści 
z energooszczędnych technologii oświetlenia dla profesjo-
nalistów w dziedzinie oświetlenia, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej prowadzone drogą on-line i przez sklepy sta-
cjonarne w zakresie oświetlenia, elementów oświetleniowej 
instalacji elektrycznej, urządzeń oświetleniowych i żarówek 
oświetleniowych.

(210) 547723 (220) 2022 09 30
(731) VIPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) ANSIFORA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy.

(210) 547724 (220) 2022 09 30
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) FEMINOVA +
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zioła 
lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane.

(210) 547745 (220) 2022 09 30
(731) COTTON CLUB POLSKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luli BABY CARE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.18
(510), (511) 3 Chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, Wata do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosme-
tycznych, Chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami 
do czyszczenia, Chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, Waciki nasączone środkami do demakijażu.

(210) 547764 (220) 2022 10 03
(731) KACZOR PAWEŁ OPTIMES, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YANKEE CAFFEE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
26.01.18, 05.07.27

(510), (511) 30 Ziarna kawy, Palone ziarna kawy, Kawa, 
40 Mielenie kawy, Palenie i przetwarzanie kawy.

(210) 547774 (220) 2022 10 03
(731) JANASZEWSKA BARBARA CHROME, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XFEM

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 547776 (220) 2022 10 03
(731) ROCHUCKI KAMIL SAHARA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Henna Indyjska Raj BAQ Lawsonia Inermis
(510), (511) 3 Henna [barwnik kosmetyczny].

(210) 547804 (220) 2022 10 04
(731) BŁASZCZYK DOMINIKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Leyla
(510), (511) 14 Biżuteria.

(210) 547813 (220) 2022 10 04
(731) MAZUR PRZEMYSŁAW PEEM, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) POLCOPTER
(510), (511) 39 Transport lotniczy, Organizowanie lotów, Usługi 
planowania lotów, Lotnicze usługi kurierskie, Usługi w zakresie 
lotów czarterowych, Usługi pośrednictwa w zakresie lotów czar-
terowych, Czarter helikopterów, Transport helikopterowy, Orga-
nizowanie transportu pasażerów helikopterem, Transport samo-
lotami śmigłowymi, Usługi linii lotniczych w zakresie transportu, 
Usługi linii lotniczych w zakresie transportu pasażerów, Usługi 
linii lotniczych w zakresie transportu towarów, Usługi transpor-
tu ładunków drogą lotniczą, Doradztwo w zakresie transportu 
lotniczego, Udzielanie informacji dotyczących transportu lotni-
czego, Wynajem statków powietrznych, Czarterowanie statków 
powietrznych, Naziemna obsługa statków powietrznych, Pośred-
nictwo w czarterowaniu statków powietrznych.

(210) 547826 (220) 2022 10 04
(731) WALKOWICZ PATRYK A&P MANDALA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOVIES & LEARN

(531) 02.01.18, 02.01.05, 08.07.09, 27.05.01, 26.11.02, 24.17.25
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Eduka-
cyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szkole-
niowe w formie elektronicznej [do pobrania], Książki zapisane 
na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, 
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Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Podcasty, 
Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki danych, 
Nagrania audio, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
świadczone również online, następujących towarów: e-booki, 
publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobra-
nia, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały na zajęcia 
do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej 
[do pobrania], książki zapisane na płytach, książki audio, książki 
elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobra-
nia, nagrania wideo, podcasty, podcasty do pobrania, nagrane 
magnetyczne nośniki danych, nagrania audio.

(210) 547828 (220) 2022 10 04
(731) KAUS ARKADIUSZ, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĄŻ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.23, 26.03.01, 26.13.01
(510), (511) 9 Cyfrowe dyski audio, Cyfrowe taśmy audio, Dyski 
audio, Nagrania audio, Nagrania audio i wideo, Płyty kompakto-
we audio, Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia z komputerowej bazy danych lub Internetu, Muzyka cyfrowa 
do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do po-
brania dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyka cy-
frowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych 
MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z In-
ternetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrania 
wideo z muzyką, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Nagra-
nia wideo z muzyką, do pobrania, Płyty kompaktowe z muzy-
ką, Chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, Kasety 
muzyczne, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagra-
nia dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania na taśmach, 
Muzyczne nagrania wideo, Nagrane taśmy muzyczne, Nagra-
nia muzyczne, Nagrania muzyczne na taśmach, Nagrania mu-
zyczne w formie dysków, Nagrania muzyczne w postaci płyt, 
Pliki muzyczne do pobierania, 41 Koncerty muzyczne na żywo, 
Koncerty muzyczne, Przedstawienia muzyczne, Przedstawienia 
muzyczne na żywo, Muzyczne widowiska sceniczne wykony-
wane w miejscach przeznaczonych do występów, Widowiska 
muzyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Usługi rozrywki mu-
zycznej świadczone przez grupy instrumentalne, Występy mu-
zyczne na żywo.

(210) 547836 (220) 2022 10 05
(731) GIZA EWA BIO MEDICA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO MEDICA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 42 Laboratoria medyczne, Medyczne badania 
naukowe, Medyczne usługi laboratoryjne, 44 Usługi me-
dyczne, Pomoc medyczna, Konsultacje medyczne, Informa-
cja medyczna, Poradnictwo medyczne, Badania medyczne, 
Usługi informacji medycznej, Usługi paramedyczne.

(210) 547837 (220) 2022 10 05
(731) ŁUKAWSKI KONRAD, Daleszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIX IT GSM

(531) 14.07.09, 16.01.04, 16.01.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z te-
lefonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z telefona-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z komputera-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z komputerami,  
37 Naprawa telefonów, Naprawa telefonów komórkowych, 
Instalowanie i naprawa telefonów, Konserwacja kompute-
rów, Instalowanie komputerów, Naprawa komputerów.

(210) 547854 (220) 2022 10 05
(731) RYCERZ PATRYCJA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PYSZNA FABRYKA
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Usługi cateringu 
zewnętrznego, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Kontraktowe usługi w zakresie żyw-
ności, Przygotowywanie posiłków, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi mobil-
nych restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, Usługi w zakresie gotowania posiłków.

(210) 547855 (220) 2022 10 05
(731) RYCERZ PATRYCJA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYSZNA FABRYKA
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(531) 11.01.04, 15.07.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 43 Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie żywności dla 
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje serwu-
jące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych re-
stauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie sprzeda-
ży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 547856 (220) 2022 10 05
(731) RYCERZ PATRYCJA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYSZNA FABRYKA

(531) 15.03.11, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie żywności dla 
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje serwu-
jące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych re-
stauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie sprzeda-
ży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 547857 (220) 2022 10 05
(731) VOXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ełk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) scopehair

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do aplikacji internetowych, 
Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych.

(210) 547858 (220) 2022 10 05
(731) PIEKARCZYK ARTUR, Klonów
(540) (znak słowny)
(540) bullk
(510), (511) 9 Ładowarki baterii do użytku z telefonami, 
Ładowarki do baterii do laptopów, Ładowarki do smartfo-
nów, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki 
do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, Zasi-
lacze do smartfonów, Ochraniacze na ekran do smartfonów 
ze szkła hartowanego, Etui na smartfony, Folie ochronne 
dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystoso-
wane do ekranów komputerowych, Folie ochronne do ta-
bletów, Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod 
nadgarstki do użytku z komputerem, Podpórki pod nad-
garstki do klawiatur, Podpórki pod nadgarstki dla użytkow-
ników myszy komputerowych, Podpórki pod nadgarstek 
do komputerów, Pokrowce do tabletów, Pokrowce z klapką 
do tabletów, Skórzane pokrowce na smartfony, Pokrowce 
na smartfony, Pokrowce na laptopy, Wodoodporne po-
krowce na smartfony, Torby do noszenia komputerów, Ła-
dowarki USB, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Futerały 
na tablety, Pamięci USB z mikrozłączami USB kompatybil-
nymi z telefonami komórkowymi, Kable USB, Zestawy słu-
chawkowe do telefonów komórkowych, Zestawy słuchaw-
kowe do smartfonów, Baterie do telefonów komórkowych, 
Baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, Klawiatu-
ry do smartfonów, Klawiatury do tabletów, Wyświetlacze 
do smartfonów, Słuchawki do smartfonów, Słuchawki do-
uszne do smartfonów, Bezprzewodowe zestawy słuchaw-
kowe do smartfonów, Smartbandy.

(210) 547860 (220) 2022 10 05
(731) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Eko-indeks Millennium
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie dla bankowości, Oprogramowanie komputerowe 
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do infor-
macji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie 
operacji bankowych, Aplikacje do pobrania, Platformy opro-
gramowania komputerowego, Sprzęt komputerowy, Peryfe-
ryjne urządzenia komputerowe, Komputerowe urządzenia 
peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], Oprogramowa-
nie do wykonywania płatności, Urządzenia do przetwarzania 
płatności elektronicznych, Terminale do elektronicznego 
przetwarzania płatności kartami kredytowymi, Bankomaty, 
Elektroniczne terminale płatnicze, Terminale do płatności 
elektronicznych, Elektroniczne bazy danych, Karty kodowa-
ne, Kodowane karty bankowe, Kodowane karty płatnicze, 
Kodowane karty lojalnościowe, Karty wielofunkcyjne dla 
usług finansowych, Kodowane przedpłacone karty płatni-
cze, Kodowane przedpłacone karty kredytowe, Elektronicz-
ne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Opro-
gramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji 
finansowych, Karty kodowane stosowane do elektroniczne-
go transferu transakcji finansowych, Pamięć flash, Pamięci 
komputerowe, Zapisane pliki danych, Podcasty do pobra-
nia, Nagrania wideo do pobrania, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Portfele elektroniczne do pobra-
nia, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania wideo, Serwery 
plików, Serwery komputerowych baz danych, 35 Usługi re-
klamowe i marketingowe, Kampanie marketingowe, Dys-
trybucja materiałów promocyjnych, Zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Tworzenie 
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komputerowych baz danych, Zarządzanie bazami danych, 
Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Badania rynku i ba-
dania marketingowe, Sporządzanie raportów biznesowych, 
Zarządzanie aktami finansowymi, Prezentowanie produk-
tów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprze-
daży detalicznej, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie 
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 
Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, 
Publikacja treści reklamowych, Organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 
Analizy gospodarcze, Analiza rynku, Analizy badań rynko-
wych, Analiza danych biznesowych, Analiza trendów bizne-
sowych, Prognozy i analizy ekonomiczne, Analizy i raporty 
statystyczne, Analiza zarządzania w biznesie, Usługi badań 
i analiz rynkowych, Przygotowywanie raportów z analiz ryn-
kowych, Gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych, 
Analiza danych statystycznych z badań rynku, Sporządzanie 
statystyk, Statystyczne badania rynkowe, 36 Usługi finanso-
we, Zautomatyzowane usługi bankowe związane z transak-
cjami przy użyciu kart kredytowych, Przetwarzanie płatności 
elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych 
kart, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
kredytowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart debetowych, Usługi bankowe, Home banking, 
Usługi bankomatów, Usługi dotyczące kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płat-
niczych, Udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach 
innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, 
Usługi walutowe, Konsultacje związane z bankowością, Usłu-
gi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, Usługi 
w zakresie rachunków bankowych, Udzielanie informacji, 
konsultacji i porad w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, 
Usługi kredytowe, Doradztwo kredytowe, Pożyczki, Gwaran-
towanie pożyczek, Transakcje dewizowe, Transakcje finanso-
we i monetarne, Usługi związane z rachunkami bankowymi 
i rachunkami oszczędnościowymi, Transfer funduszy, Usługi 
informacji finansowej dotyczące walut, Usługi w zakresie wy-
szukiwania informacji finansowych, Zarządzanie informacją 
finansową i usługi analityczne, Doradztwo finansowe, Infor-
macje finansowe, Usługi w zakresie informacji finansowych 
w odniesieniu do skradzionych kart kredytowych, Usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie ochrony zakupów, ochrony cen 
i rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy 
użyciu kart kredytowych, Wydawanie bonów wartościo-
wych w związku z programami lojalnościowymi, Doradztwo 
inwestycyjne, Analiza inwestycyjna, Pośrednictwo inwesty-
cyjne, Monitorowanie wyników inwestycji, Usługi finanso-
wo-inwestycyjne, Powiernictwo inwestycyjne, Finansowanie 
inwestycji, Opieka nad inwestycjami, Udzielanie informacji 
inwestycyjnych, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, 
Analizy w zakresie inwestycji, Usługi badawcze dotyczące in-
westycji, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Usłu-
gi oceny ryzyka inwestycyjnego, Finansowe i inwestycyjne 
usługi konsultacyjne, Usługi w zakresie bankowości inwesty-
cyjnej, Usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, 
Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowe-
go, 41 Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Publikowanie, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie publikacji 
online [nie do pobrania], Organizowanie konferencji, Orga-
nizowanie seminariów, Organizowanie wykładów, Organizo-
wanie konkursów, Imprezy kulturalne, Zapewnianie imprez 
rekreacyjnych, Pokazy edukacyjne, usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące finansów, 42 Instalacja oprogramowa-
nia sprzętowego, Aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Tworzenie oprogramowania komputera, Opracowa-
nie oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogra-
mowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania 

komputerowego, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca 
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Opracowywa-
nie platform komputerowych, Programowanie oprogramo-
wania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i forów internetowych, Hosting serwerów, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci 
i serwerów komputerowych, Umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania oprogramowania operacyjnego online 
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Projek-
towanie systemów informatycznych związanych z finansami, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarzą-
dzania finansami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych 
finansowych i generowania raportów, Aktualizowanie ban-
ków pamięci systemów komputerowych, Umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania online nie do po-
brania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, 
Hosting platform transakcyjnych w Internecie, Świadczenie 
usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, do-
stępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, 
Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Usługi certyfi-
kacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, 
Usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji opro-
gramowania komputerowego, Usługi pomocy technicznej 
związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacja-
mi, Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], Zapewnianie tym-
czasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, 
Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi 
[ACaaS, Access Control as a Service], Umożliwianie tymcza-
sowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online 
nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze, Usługi IT w celu ochrony da-
nych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa kompute-
rowego w celu ochrony danych, 45 Doradztwo prawne.

(210) 547861 (220) 2022 10 05
(731) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO INDEKS Millennium Potencjał  

eko-innowacyjności regionów

(531) 01.05.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie dla bankowości, Oprogramowanie komputerowe 
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informa-
cji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie ope-
racji bankowych, Aplikacje do pobrania, Platformy oprogra-
mowania komputerowego, Sprzęt komputerowy, Peryferyj-
ne urządzenia komputerowe, Komputerowe urządzenia pe-
ryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], Oprogramowanie 
do wykonywania płatności, Urządzenia do przetwarzania 
płatności elektronicznych, Terminale do elektronicznego 
przetwarzania płatności kartami kredytowymi, Bankomaty, 
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Elektroniczne terminale płatnicze, Terminale do płatności 
elektronicznych, Elektroniczne bazy danych, Karty kodo-
wane, Kodowane karty bankowe, Kodowane karty płatni-
cze, Kodowane karty lojalnościowe, Karty wielofunkcyjne 
dla usług finansowych, Kodowane przedpłacone karty 
płatnicze, Kodowane przedpłacone karty kredytowe, Elek-
troniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, 
Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi trans-
akcji finansowych, Karty kodowane stosowane do elektro-
nicznego transferu transakcji finansowych, Pamięć flash, 
Pamięci komputerowe, Zapisane pliki danych, Podcasty 
do pobrania, Nagrania wideo do pobrania, Biuletyny elek-
troniczne do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Portfele elektronicz-
ne do pobrania, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania wi-
deo, Serwery plików, Serwery komputerowych baz danych, 
35 Usługi reklamowe i marketingowe, Kampanie marketin-
gowe, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promo-
cyjnymi, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Tworzenie komputerowych baz danych, Zarządzanie baza-
mi danych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Badania 
rynku i badania marketingowe, Sporządzanie raportów biz-
nesowych, Zarządzanie aktami finansowymi, Prezentowanie 
produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów 
sprzedaży detalicznej, Księgowość i rachunkowość, Prowa-
dzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu 
funduszy, Organizowanie imprez w celach handlowych i re-
klamowych, Publikacja treści reklamowych, Organizowanie, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów, Analizy gospodarcze, Analiza rynku, Analizy ba-
dań rynkowych, Analiza danych biznesowych, Analiza tren-
dów biznesowych, Prognozy i analizy ekonomiczne, Ana-
lizy i raporty statystyczne, Analiza zarządzania w biznesie, 
Usługi badań i analiz rynkowych, Przygotowywanie rapor-
tów z analiz rynkowych, Gromadzenie informacji na temat 
analiz rynkowych, Analiza danych statystycznych z badań 
rynku, Sporządzanie statystyk, Statystyczne badania rynko-
we, 36 Usługi finansowe, Zautomatyzowane usługi banko-
we związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, 
Przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych 
przy użyciu przedpłaconych kart, Przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart kredytowych, Przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Usłu-
gi bankowe, Home banking, Usługi bankomatów, Usługi 
dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych i elektronicznych kart płatniczych, Udzielanie rabatów 
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wyko-
rzystanie karty członkowskiej, Usługi walutowe, Konsultacje 
związane z bankowością, Usługi informacyjne dotyczące ra-
chunków bankowych, Usługi w zakresie rachunków banko-
wych, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie 
bankowości inwestycyjnej, Usługi kredytowe, Doradztwo 
kredytowe, Pożyczki, Gwarantowanie pożyczek, Transakcje 
dewizowe, Transakcje finansowe i monetarne, Usługi zwią-
zane z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczędno-
ściowymi, Transfer funduszy, Usługi informacji finansowej 
dotyczące walut, Usługi w zakresie wyszukiwania informa-
cji finansowych, Zarządzanie informacją finansową i usługi 
analityczne, Doradztwo finansowe, Informacje finansowe, 
Usługi w zakresie informacji finansowych w odniesieniu 
do skradzionych kart kredytowych, Usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie ochrony zakupów, ochrony cen i rozszerzonych 
gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kre-
dytowych, Wydawanie bonów wartościowych w związku 
z programami lojalnościowymi, Doradztwo inwestycyjne, 
Analiza inwestycyjna, Pośrednictwo inwestycyjne, Monito-

rowanie wyników inwestycji, Usługi finansowo-inwestycyj-
ne, Powiernictwo inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, 
Opieka nad inwestycjami, Udzielanie informacji inwesty-
cyjnych, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Analizy 
w zakresie inwestycji, Usługi badawcze dotyczące inwesty-
cji, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Usługi oce-
ny ryzyka inwestycyjnego, Finansowe i inwestycyjne usługi 
konsultacyjne, Usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, 
Usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, Usłu-
gi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, 
41 Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Publikowanie, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie publikacji on-
line [nie do pobrania], Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie seminariów, Organizowanie wykładów, Organizo-
wanie konkursów, Imprezy kulturalne, Zapewnianie imprez 
rekreacyjnych, Pokazy edukacyjne, usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące finansów, 42 Instalacja oprogramowa-
nia sprzętowego, Aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Tworzenie oprogramowania komputera, Opracowa-
nie oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogra-
mowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca 
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Opracowywa-
nie platform komputerowych, Programowanie oprogramo-
wania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i forów internetowych, Hosting serwerów, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci 
i serwerów komputerowych, Umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania oprogramowania operacyjnego online 
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Pro-
jektowanie systemów informatycznych związanych z finan-
sami, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego 
do zarządzania finansami, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania nie do pobrania do anali-
zowania danych finansowych i generowania raportów, Ak-
tualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia online nie do pobrania, służącego do realizacji płatno-
ści elektronicznych, Hosting platform transakcyjnych w In-
ternecie, Świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci 
komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzo-
wanych transakcji, Pomoc w zakresie technologii informa-
cyjnej, Usługi certyfikacji danych przekazywanych za pomo-
cą telekomunikacji, Usługi w zakresie pomocy technicznej 
i konserwacji oprogramowania komputerowego, Usługi po-
mocy technicznej związane z oprogramowaniem kompute-
rowym i aplikacjami, Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], 
Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego 
oprogramowania, Instalacja oprogramowania do kontro-
li dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, 
Usługi IT w celu ochrony danych, Analizowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 
45 Doradztwo prawne.

(210) 5’47863 (220) 2022 10 05
(731) MAR KOKS KRASOWSKI SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA, 

Zielonka
(540) (znak słowny)
(540) EKOMAR MAREK KRASOWSKI
(510), (511) 4 Paliwa kopalne, Paliwa stałe, Węgiel, Węgiel 
kamienny, Węgiel brunatny, Węgiel typu ekogroszek, Pył wę-
glowy, Miał węglowy, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
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paliw kopalnych, paliw stałych, węgla, węgla kamiennego, 
węgla brunatnego, węgla typu ekogroszek, pyłu węglowe-
go, miału węglowego.

(210) 547864 (220) 2022 10 05
(731) ZARZYCKI TOMASZ ZATO, Szczukwin
(540) (znak słowny)
(540) Badme.
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 547867 (220) 2022 10 05
(731) KUŹNIA ALEKSANDRA ST. TROPEZ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) AURA SUN
(510), (511) 3 Preparaty do opalania, Kremy po opalaniu 
[do użytku kosmetycznego], Kremy i balsamy do opalania, 
Kosmetyczne emulsje do opalania, Balsamy po opalaniu, Bal-
samy do opalania, Środki nawilżające po opalaniu, Preparaty 
po opalaniu, do celów kosmetycznych.

(210) 547871 (220) 2022 10 05
(731) SOLIDELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Solidele
(510), (511) 9 Wzmacniacze audio, Wzmacniacze mocy, 
Wzmacniacze cyfrowe, Przedwzmacniacze, Sprzęt audio, 
Głośniki audio, Urządzenia przełączające audio, Przetworniki 
sygnałów do głośników audio, Przyrządy pomiarowe, Cyfro-
we urządzenia pomiarowe, Przetworniki pomiarowe.

(210) 547881 (220) 2022 10 06
(731) WOŹNIAK MATEUSZ LED-ONE, Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEDONE

(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Pod-
stawy lamp, Zwieńczenia lamp, Uchwyty lamp, Lampy stoją-
ce, Lampy wiszące, Lampy górnicze, Lampy ścienne, Lampy 
motocyklowe, Lampy elektryczne, Lampy fluorescencyjne, 
Lampy biurkowe, Lampy stołowe, Lampy próżniowe, Lampy 
opalające, Lampy kwarcowe, Lampy słoneczne, Lampy pro-
jekcyjne, Lampy nurkowe, Lampy gazowe, Lampy laborato-
ryjne, Lampy awaryjne, Lampy inspekcyjne, Lampy studyjne, 
Lampy akwariowe, Lampy bezpieczeństwa, Neonowe lam-
py oświetleniowe, Szkła do lamp, Oprawki do lamp, Stojaki 
do lamp, Zawieszenia do lamp, Abażury do lamp, Żarówki 
lamp tylnych, Reflektory do lamp, Palniki do lamp, Osłony 
do lamp, Lampy oświetleniowe, Stojące lampy, Lampiony 
elektryczne, Lampki nocne, Lampki biurkowe, Sznury lam-
pek, Lampy LED, Lampy wyładowcze, Lampy bakteriobój-
cze, Lampy olejowe, Lampy podłogowe, Lampy rtęciowe, 
Lampy łukowe, Lampy metalohalogenkowe, Lampy halo-
genowe, Oświetleniowe lampy wyładowcze, Oświetlenio-
wa lampa gazowana, Sufitowe lampy wiszące, Elektryczne 
lampy żarowe, Podwodne lampy LED, Lampki do czytania, 
Latarki LED, Taśmy led, Świece LED, Urządzenia oświetlenio-
we LED, Żarówki oświetleniowe LED, Oprawy oświetleniowe 

LED, Lampy bezpieczeństwa LED, Oświetlenie nastrojowe 
LED, Maszyny z oświetleniem LED, Oświetlenie typu LED ze-
wnętrzne [ogrody, krajobrazy], Urządzenia LED do suszenia 
paznokci, Reflektory oświetleniowe, Szkło oświetleniowe, 
Oświetlenie ścienne, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie 
wystawowe, Oświetlenie solarne, Oświetlenie dekoracyjne, 
Oświetlenie nastrojowe, Osprzęt oświetleniowy, Elementy 
oświetleniowe, Żaluzje oświetleniowe, Żarówki oświetle-
niowe, Transformatory oświetleniowe, Rury oświetleniowe, 
Przewody świetlne do celów oświetleniowych, Elementy 
ogrzewania elektrycznego w postaci kabli, Elektryczne kable 
grzewcze, Kable grzewcze, Osprzęt do oświetlenia, Osprzęt 
do kinkietów, Osprzęt do żarówek, Osprzęt do oświetlenia 
światłowodowego, Osprzęt do oświetlenia ściennego [inny 
niż włączniki], Osprzęt do lamp na podczerwień, Oświetle-
nie bezpieczeństwa zawierające czujnik ruchu, Oświetlenie 
bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, Oświetlenie 
bezpieczeństwa zawierające czujnik na podczerwień, Czuj-
niki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników 
centralnego ogrzewania, Elektryczne taśmy do ogrzewania 
powierzchni, Samoregulujące urządzenia grzewcze w posta-
ci taśm, Samoregulujące urządzenia grzewcze w postaci ela-
stycznych taśm, Przewody i urządzenia do transportu gazów 
spalinowych, Podgrzewacze wody zasilającej kocioł [do ce-
lów przemysłowych], Żarzące się urządzenia oświetleniowe 
do celów ewakuacyjnych, zasilane na baterie, Fluorescencyj-
ne urządzenia oświetleniowe do celów ewakuacji, zasilane 
na baterie, Sterowniki termiczne [zawory] do grzejników 
centralnego ogrzewania, Urządzenia sterownicze [zawory 
termostatyczne] do instalacji grzewczych, Sterowniki elek-
tromagnetyczne do automatycznej obsługi zaworów [części 
instalacji grzewczych], Urządzenia do naświetlania ultrafio-
letem, Kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], Panele 
[płyty] oświetleniowe, Panele grzewcze na podczerwień, Pa-
nele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, Panele klima-
tyzacyjne do użytku w chłodniach [pomieszczeniach chło-
dzących], Solaria, inne niż do celów medycznych, Solaria sta-
nowiące urządzenia do opalania, nie do celów medycznych, 
Żarówki halogenowe, Halogenowe oprawy oświetleniowe, 
Halogenowe architektoniczne instalacje oświetleniowe, Ha-
logenowe instalacje oświetlenia scenicznego, Lampy halo-
genowe UV z oparami metalu, Lampy halogenowe do zasto-
sowania w kuchenkach elektrycznych, Oprawy oświetlenio-
we, Oświetleniowe oprawy, Oprawki do lamp elektrycznych, 
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, Przemysło-
we oprawy oświetleniowe, Elektryczne oprawy oświetlenio-
we, Oprawy oświetleniowe sufitowe, Oprawy oświetleniowe 
do użytku handlowego, Oprawy do elektrycznego oświetla-
nia wnętrz, Oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, Opra-
wy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, 
Reflektory do opraw oświetleniowych stosowanych na prze-
strzeniach wielkich, Kołnierzowa oprawa oświetleniowa, Re-
flektory, Reflektory do iluminatorów, Reflektory do odbijania 
światła, Ręczne reflektory punktowe, Żarówki do reflektorów 
przednich, Reflektory do kontroli świetlnej, Reflektory przy-
stosowane do urządzeń oświetleniowych, Reflektory poszu-
kiwawcze o dużej intensywności, Elektryczne klimatyzatory, 
Elektryczne latarki, Elektryczne światła nocne, Elektryczne 
instalacje oświetleniowe, Elektryczne żarówki fluorescencyj-
ne, Elektryczne wentylatory chłodzące, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowe-
go, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowe-
go sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
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sprzętu elektronicznego, Promocja sprzedaży, Administro-
wanie sprzedażą, Udostępnianie analiz sprzedaży, Usługi za-
rządzania sprzedażą, Promocje sprzedaży w punkcie sprze-
daży, na rzecz innych, Usługi tworzenia kontaktów sprzeda-
żowych, Informacje na temat metod sprzedaży, Udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi w za-
kresie promocji sprzedaży, Zarządzanie personelem zajmu-
jącym się sprzedażą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, Informacje na temat rankingu sprzedaży produk-
tów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, 
Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], 
Administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, Negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, Zarządzanie programami motywacyj-
nymi na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, 
Marketing dotyczący promocji, Promocyjne usługi handlo-
we, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe 
i promocyjne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji.

(210) 547882 (220) 2022 10 05
(731) STRÓŻYŃSKA NATALIA LOKALNE ZDRÓWKO, 

Gromadka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ukrainoczka WSCHODNIE PRODUKTY SPOŻYWCZE

(531) 02.09.01, 05.07.02, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15, 
28.05.99

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie su-
szonych warzyw, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
suszonych warzyw, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
suszonych owoców, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
suszonych owoców, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
warzyw, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie owoców, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie warzyw, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herba-
tami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hur-

towej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czeko-
ladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyro-
bami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owoca-
mi morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami 
morza, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów 
delikatesowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pro-
duktów delikatesowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z kaszami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ka-
szami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przetworami 
warzywnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prze-
tworami warzywnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z rybami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rybami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów pielęgnacyjnych, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
żywności, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi han-
dlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z piwem.

(210) 547883 (220) 2022 10 05
(731) KAPELIUKH YAROSLAV SENDEM GLOBAL TRADE, 

Gryfice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HILDA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedały hur-
towej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa do-
mowego, Dostarczanie Informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Handlowe in-
formacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, Udostępnianie informacji dotyczących produk-
tów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udostęp-
nianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
laptopów, Udostępnianie porad dotyczących produktów 
konsumenckich w zakresie laptopów, Udostępnianie porad 
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie opro-
gramowania, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, 
Usługi handlu hurtowego w zakresie baterii, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu hurto-
wego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego 
związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu hurto-
wego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
handlu hurtowego związane ze sprzętem audiowizualnym, 
Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usłu-
gi handlu hurtowego w związku ze smartfonami, Usługi han-
dlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
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Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu kom-
puterowego, Usługi handlu detalicznego związane z kom-
puterami, które można nosić na sobie, Usługi handlu hurto-
wego związane z komputerami, które można nosić na sobie .

(210) 547885 (220) 2022 10 05
(731) IT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT Company

(531) 26.05.01, 26.05.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawy kompu-
terów.

(210) 547889 (220) 2022 10 06
(731) TRAWCZYŃSKA ANNA, Dąbrówka
(540) (znak słowny)
(540) ANASTHA
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Analizy wykonalności 
projektu, Usługi artystów grafików, Badania dotyczące pro-
jektowania, Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne 
w zakresie projektowania wnętrz, Doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, Doradztwo w dziedzinie auto-
matyzacji biura i miejsca pracy, Doradztwo w projektowa-
niu stron internetowych, Doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie 
wnętrz], Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na me-
ble [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie opraco-
wywania produktów, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania 
opakowań, Doradztwo związane z wyborem tkanin deko-
racyjnych [projektowanie wnętrz], Dostarczanie informacji 
na temat usług w zakresie projektowania mody, Dostarczanie 
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego 
za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie plików 
modelowych do drukowania przestrzennego, Dostarczanie 
plików modelowych do drukowania 3D, Grafika artystyczna, 
Projektowanie konstrukcyjne, Oceny techniczne związane 
z projektowaniem, Opracowywanie i projektowanie cyfro-
wych nośników dźwięku i obrazu, Opracowywanie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opraco-
wywanie produktów, Opracowywanie produktów dla osób 
trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron 
głównych, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie i pro-
jektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowa-
nie [projektowanie] kuchni, Planowanie [projektowanie] biur, 
Planowanie [projektowanie] klubów, Planowanie [projek-
towanie] łazienek, Planowanie [projektowanie] budynków, 
Planowanie [projektowanie] barów, Planowanie [projekto-
wanie] sklepów, Planowanie [projektowanie] biurowców 
wielopiętrowych, Planowanie [projektowanie] restauracji, 
Planowanie [projektowanie] dobudówek, Planowanie [pro-
jektowanie] pubów, Planowanie projektu, Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Prace badawczo-rozwojo-
we nad produktami, Projektowanie akcesoriów mody, Profe-
sjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni 
na wymiar, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowa-
nia wnętrz, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produk-
tów, Usługi w zakresie projektowania, Projektowanie analiz 

wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie animacji 
i efektów specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie ani-
macji na rzecz innych, Projektowanie architektoniczne deko-
racji wnętrz, Projektowanie audiowizualnych prac twórczych, 
Projektowanie biżuterii, Projektowanie centrów handlowych, 
Projektowanie budynków przemysłowych, Projektowanie 
dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, Projek-
towanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz 
dla sklepów, Projektowanie dodatków odzieżowych, Pro-
jektowanie domów, Projektowanie druków, Projektowanie 
dywanów, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne 
ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projek-
towanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
graficzne okładek książkowych, Projektowanie grafiki i barw 
firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie ho-
teli, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, 
Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron 
WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworze-
nia stron WWW w Internecie, Projektowanie i testowanie 
nowych produktów, Projektowanie i tworzenie witryn in-
ternetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywa-
nie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Pro-
jektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trze-
cich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron interneto-
wych na rzecz osób trzecich.

(210) 547890 (220) 2022 10 06
(731) BABIŃSKI KAROL, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) BEZCZELNIE ESTETYCZNI
(510), (511) 41 Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia 
i nauczanie w dziedzinie medycyny, Przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szko-
lenia], 42 Usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatolo-
gicznych, Badania w dziedzinie stomatologii, 44 Chirurgia, 
Doradztwo związane ze stomatologią, Konsultacje denty-
styczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetycz-
na, Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji na temat 
stomatologii, Usługi asystenta dentysty, Usługi chirurgii jamy 
ustnej, Usługi czyszczenia zębów, Usługi doradcze dotyczą-
ce przyrządów stomatologicznych.

(210) 547892 (220) 2022 10 06
(731) READYSTEADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAPACHÓWKA

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.24
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Aromaty, Aromaty [olej-
ki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Aromatyczne olej-
ki eteryczne, Ciastka (aromaty do -) [olejki eteryczne], Cytrono-
we olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, Emulgowane 
olejki eteryczne, Esencja badianowa, Esencja mięty [olejek 
eteryczny], Esencje eteryczne, Esencje i olejki eteryczne, Gera-
niol, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Kocanka 
[olejki eteryczne], Kremy na bazie olejków eterycznych 
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do użytku w aromaterapii, Lawendowy (olej -), Naturalne olejki 
eteryczne, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycy-
nowy do celów kosmetycznych, Olejek golteriowy, Olejek ja-
śminowy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek 
migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa 
herbacianego, Olejek z wyciągiem z owoców amli do celów 
kosmetycznych, Olejki destylowane do pielęgnacji urody, 
Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki 
do perfum i zapachów, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki 
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki eteryczne, Olejki ete-
ryczne cytronowe, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki eterycz-
ne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do stoso-
wania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eterycz-
ne do użytku osobistego, Olejki eteryczne do użytku w go-
spodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku przemy-
słowego, Olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyj-
nych, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapa-
chowych, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eterycz-
ne z cytryny, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki ete-
ryczne z drzewa sandałowego, Olejki naturalne do celów ko-
smetycznych, Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane 
do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki zapachowe, 
Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, 
Polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], Preparaty 
aromaterapeutyczne, Roślinne olejki eteryczne, Safrol, Terpeny 
[olejki eteryczne], Woda kwiatowa, Żel lawendowy, Zmieszane 
olejki eteryczne, Preparaty do czyszczenia i polerowania skóry 
i butów, Środki do czyszczenia pojazdów, Preparaty do prania, 
Środki zapachowe do celów domowych, Aerozole czyszczące, 
Aerozole odtłuszczające, Amoniak [alkalia lotne] stosowany 
jako detergent, Amoniak do czyszczenia, Antypoślizgowe pły-
ny do podłóg, Antypoślizgowy wosk do podłóg, Artykuły 
do wybielania, Barwniki do celów kosmetycznych, Benzyna 
do wywabiania plam, Chusteczki nasączone preparatami 
czyszczącymi, Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, 
Czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, 
Detergent w tabletkach do ekspresów do kawy, Detergenty, 
Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty do użytku do-
mowego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domo-
wym, Detergenty do zmywania naczyń, Detergenty do zmy-
warek do naczyń, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, 
Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, Detergenty inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, Detergenty przygotowane z ropy naftowej, De-
tergenty w piance, Detergenty w stanie stałym o przedłużo-
nym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, Dyfuzory 
z patyczkami zapachowymi, Farby (preparaty do usuwania -), 
Geraniol do perfumowania, Gotowy wosk do polerowania, Im-
pregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, 
Kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, Kreda 
czyszcząca, Kremy do polerowania, Krochmal do czyszczenia, 
Lakiery (Środki do usuwania -), Ług sodowy, Mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, Mieszaniny do nabłyszczania podłóg, 
Mieszanka do polerowania podłóg, Mieszanki czyszczące 
do usuwania plam, Mieszanki detergentów do czyszczenia ki-
jów golfowych, Mieszanki do mycia okien, Mieszanki do pielę-
gnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Mieszanki usuwające far-
bę, Mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, Mieszanki za-
pachowe na bazie geraniolu, Mydła do czyszczenia przedmio-
tów wykonanych ze skóry, Mydła do użytku domowego, My-
dło alkaliczne, Mydło w płynie do mycia naczyń, Nasączone 
ściereczki do polerowania, Naturalne olejki do celów oczysz-
czających, Naturalne pasty do podłóg, Naturalne woski 
do podłóg, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczysz-
czającym, Odkamieniacze do użytku domowego, Odpla-
miacz, Oleje czyszczące, Olejek terpentynowy [preparat od-

tłuszczający], Olejki sosnowe do czyszczenia podłóg, Pałeczki 
zapachowe, Pasta do podłogi, Pasty do mebli, Pasty płynne 
do podłóg, Perfumy do ceramiki, Perfumy do tektury, Płyn 
do mycia naczyń, Płynne detergenty do zmywarek, Płyny 
czyszczące do czcionek maszyn do pisania, Płyny do czyszcze-
nia, Płyny do czyszczenia obiektywu aparatu, Płyny do mycia, 
Płyny do szorowania, Podchloryn potasu [woda z Javelle], Po-
lerowanie (środki do -), Popiół wulkaniczny do czyszczenia, 
Powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, 
Preparaty antystatyczne do celów domowych, Preparaty che-
miczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty 
czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty 
czyszczące do dywanów, Preparaty czyszczące do kamieniar-
ki, Preparaty czyszczące do piekarników, Preparaty czyszczące 
do stosowania na płytkach, Preparaty czyszczące, którymi na-
sączone są myjki, Preparaty czyszczące w postaci pianek, Pre-
paraty do czyszczenia szkła, Preparaty do czyszczenia podłóg, 
Preparaty do czyszczenia tapet, Preparaty do czyszczenia i na-
błyszczania liści roślin, Preparaty do mycia przednich szyb sa-
mochodowych, Preparaty do nabłyszczania liści roślin, Prepa-
raty do nabłyszczania owoców, Preparaty do nadawania poły-
sku, Preparaty do odbarwiania, Preparaty do odnawiania i po-
lerowania, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, Preparaty do odtłuszczania, inne 
niż do użytku w procesach produkcyjnych, Preparaty do pole-
rowania, Preparaty do polerowania pielęgnujące drewno, Pre-
paraty do przetykania zlewu, Preparaty do udrażniania rur, 
Preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospo-
darstwa domowego, Preparaty do usuwania plam do artyku-
łów gospodarstwa domowego, Preparaty do usuwania pleśni, 
Preparaty do usuwania powłok podłogowych, Preparaty 
do usuwania rdzy, Preparaty do usuwania tłuszczu, Preparaty 
do usuwania wosku, Preparaty do usuwania wosku z podłóg, 
Preparaty do wybielania, Preparaty do wywabiania plam, Pre-
paraty do zmywania naczyń, Preparaty myjące, Preparaty my-
jące do pojazdów, Preparaty odtłuszczające do celów domo-
wych, Preparaty odtłuszczające do silników, Preparaty odtłusz-
czające na bazie rozpuszczalnika, Preparaty wybielające, Pre-
paraty wybielające do użytku domowego, Preparaty wybiela-
jące [odbarwiacze] do celów domowych, Produkty do udraż-
niania odpływów i zlewów, Produkty do usuwania plam, Pro-
szek do szorowania, Proszek do zmywarek, Proszki do polero-
wania, Proszki do prania, Róż polerski, Rozpuszczalniki alkoho-
lowe będące preparatami czyszczącymi, Rozpuszczalniki 
do usuwania farb, Rozpuszczalniki do usuwania lakierów, Roz-
puszczalniki odtłuszczające, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych, Roztwory czyszczące do dentystycznych ul-
tradźwiękowych urządzeń sterylizacyjnych, Roztwory 
do czyszczenia szkieł okularów, Roztwory do szorowania, Roz-
twory do usuwania powłok malarskich, Roztwory o właściwo-
ściach szorujących, Ściereczki do czyszczenia nasączone pre-
paratami do polerowania, Ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, Ściereczki nasączone preparatem czyszczą-
cym do czyszczenia okularów, Ściereczki nasączone środkiem 
do zmywania naczyń, Ściereczki nasączone środkiem czysz-
czącym do czyszczenia okularów, Soda kaustyczna, Spraye 
zapachowe do odświeżania tkanin, Środek do czyszczenia 
czajników, Środek do czyszczenia mebli, Środek do polerowa-
nia chromu, Środek do polerowania mebli, Środek do usuwa-
nia kleju do charakteryzacji, Środki czyszczące, Środek do usu-
wania wosku z podłóg, Środki czyszczące do celów gospodar-
stwa domowego, Środki czyszczące do kamienia, Środki 
czyszczące do metalu, Środki czyszczące do szkła, Środki 
czyszczące do usuwania plam, Środki czyszczące do użytku 
domowego, Środki czyszczące do zamrażarek, Środki czysz-
czące w aerozolu do odświeżania sportowych ochraniaczy 
do ust, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, 
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Środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, Środki do czyszcze-
nia chromu, Środki do czyszczenia do użytku w hodowli in-
wentarza żywego, Środki do czyszczenia dywanów, Środki 
do czyszczenia klatek dla zwierząt, Środki do czyszczenia ku-
wet, Środki do czyszczenia liści roślin, Środki do czyszczenia 
okien w formie rozpylacza, Środki do czyszczenia opon o bia-
łych bokach, Środki do czyszczenia tapicerki, Środki do czysz-
czenia toalet, Środki do mycia owoców i warzyw, Środki 
do mycia szkła, Środki do nadawania połysku gitarom, Środki 
do płukania do zmywarek, Środki do płukania do zmywarek 
do naczyń, Środki do polerowania, Środki do polerowania in-
strumentów muzycznych, Środki do polerowania metali, Środ-
ki do polerowania owoców, Środki do polerowania podłóg 
i mebli, Środki do polerowania w aerozolu, Środki do usuwania 
kamienia, Środki do usuwania kryształów soli, Środki do usu-
wania lakieru, Środki do usuwania plam, Środki do usuwania 
rdzy, Środki do usuwania wosku, Środki do usuwania wosku 
z podłóg [preparaty do szorowania], Środki do usuwania wo-
sku do celów czyszczących, Środki do zmywania naczyń, Środ-
ki nadające połysk do czyszczenia okien, Środki odtłuszczające 
do czyszczenia, Środki polepszające działanie detergentów, 
Środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, Środki usu-
wające farbę, Środki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, 
Środki zapachowe do samochodów, Substancje czyszczące 
do użytku domowego, Substancje do szorowania, Substancje 
do usuwania graffiti, Syntetyczne detergenty do ubrań, Szam-
pony do czyszczenia dywanów, Szmatki impregnowane de-
tergentem do czyszczenia obiektywu aparatu, Tabletki 
do zmywarek, Terpentyna do odtłuszczania, Terpentyna 
do usuwania plam z tłuszczu, Uniwersalne waciki bawełniane 
do użytku osobistego, Woda Javelle, Woda zapachowa do bie-
lizny, Wosk do parkietów, Wosk do podłóg, Wosk do polerowa-
nia, Wosk polerski, Wybielacz do użytku domowego, Wybiela-
cze, Wywabiacze plam [preparaty], Wywabiacze plam zosta-
wianych przez zwierzęta domowe, Żele do mycia toalet, Zmy-
waki nasączone mydłem, Żrące środki czyszczące, Aromaty 
spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, Aromaty 
do żywności w postaci olejków esencyjnych, Aromaty do żyw-
ności w postaci olejków eterycznych, Aromaty do żywności 
[olejki eteryczne], Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Aro-
maty do ciast (olejki eteryczne).

(210) 547893 (220) 2022 10 06
(731) BĘDKOWSKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan DJ DJ - MUZYK - KONFERANSJER

(531) 09.03.04, 09.03.13, 09.03.20, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 
24.17.02, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.15, 29.01.12

(510), (511) 41 Organizowanie rozrywki podczas uroczysto-
ści weselnych.

(210) 547894 (220) 2022 10 06
(731) ALBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.07, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.11, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.09, 29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 9 Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urzą-
dzeń dydaktycznych, Serie książek dla dzieci do pobra-
nia, Zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami 
instruktażowymi, Środki edukacyjne do pobrania, Inte-
raktywne publikacje elektroniczne, Książki audio, Książki 
dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, 16 Książki, 
Książki dla dzieci, Książki z obrazkami, Książki z opowia-
daniami, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki z grafiką, 
Książki dla dzieci z elementem audio, Książki edukacyjne, 
Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Naklejki, Drukowa-
ne materiały edukacyjne, Drukowane książki, czasopisma, 
gazety i inne media papierowe, 28 Puzzle, Puzzle [zabaw-
ki], Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Edukacyjne 
gry elektroniczne, Artykuły do zabawy dla dzieci, Zabawki 
edukacyjne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie zabawek.

(210) 547898 (220) 2022 10 06
(731) GT IT TOMASZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łańcut
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VH VERLE HOME

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 547911 (220) 2022 10 07
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
26.11.21, 27.05.05, 29.01.06, 29.01.11

(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi, Preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, Pre-
paraty przeciwcukrzycowe, Środki farmaceutyczne przeciw-
cukrzycowe.

(210) 547913 (220) 2022 10 06
(731) ROŻEK TOMASZ, Gierałtowice
(540) (znak słowny)
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(540) Nauka. To lubię - Tomasz Rożek
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramo-
wanie, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramo-
wanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogra-
mowanie sprzętowe, 16 Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Dzieła sztuki oraz 
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Mate-
riały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Arty-
kuły do pisania i stemplowania, Drukowane książki, czaso-
pisma, gazety i inne media papierowe, 25 Odzież, 28 Sprzęt 
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Dekoracje świą-
teczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choin-
ki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt do gier wideo, 
gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Gry planszowe 
i urządzenia do hazardu, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, 38 Usługi telekomunika-
cyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do In-
ternetu, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozgrywki, sportu 
i kultury, Usługi biblioteczne i wynajem mediów, Wynajem 
sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Usługi 
w zakresie gier wideo, 42 Usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania.

(210) 547916 (220) 2022 10 06
(731) HELIOEXPERT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HelioExpert

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.22
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
9 Urządzenia do sterowania energią elektryczną, 11 Urzą-
dzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, 37 Instalowanie 
systemów zasilanych energią słoneczną.

(210) 547921 (220) 2022 10 06
(731) NIEDZIELSKA PAULINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOY in me

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.06
(510), (511) 27 Maty do jogi, maty z kauczuku, maty gimna-
styczne, 28 Paski do jogi, bloczki do jogi, artykuły sportowe.

(210) 547922 (220) 2022 10 07
(731) ERGO GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ERGO GREEN
(510), (511) 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Hodowla zwierząt, Ogrodnictwo 
i kształtowanie krajobrazu, Wynajem sprzętu do rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Uprawa roślin, Chi-
rurgia drzew, Konsultacje w zakresie rolnictwa, Przesadzanie 
drzew, Przycinanie drzew, Przywracanie siedliska leśnego, 
Rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych 
i leśniczych, Doradztwo w zakresie ogrodnictwa, Doradz-
two w zakresie rolnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Doradztwo rolnicze, Doradztwo 
rolnicze w dziedzinie nawożenia, Doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie rolnictwa, Doradztwo w zakresie uprawy wi-
norośli, Odkażanie w rolnictwie, Powierzchniowy rozsiew 
nawozów, Doradztwo związane z sadzeniem drzew, Wy-
siew nasion, Znakowanie zwierząt, Zwalczanie plagi pcheł 
w rolnictwie, Zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie, Zwal-
czanie szkodników w rolnictwie, Rozpylanie insektycydów 
do celów ogrodniczych, Rozpylanie insektycydów do celów 
leśniczych, Rozpylanie insektycydów w rolnictwie, Rozpyla-
nie nawozów z powietrza, Rozpylanie rolniczych środków 
chemicznych, Rozpylanie środków ochrony roślin do celów 
rolniczych, Rozsiewanie nawozów, Rozsiewanie z powie-
trza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów 
chemicznych stosowanych w rolnictwie, Sadzenie drzew, 
Sadzenie drzew w celach kompensacji emisji dwutlenku wę-
gla do atmosfery, Sadzenie drzew w celu kompensacji emisji 
dwutlenku węgla, Spryskiwanie z powietrza rolniczymi środ-
kami chemicznymi, Tępienie szczurów w rolnictwie, Tępie-
nie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie 
i leśnictwie, Tępienie szkodników w rolnictwie, Udzielanie 
informacji dotyczących usuwania chwastów, Udostępnianie 
obiektów na potrzeby ogrodnictwa wspólnotowego, Udzie-
lanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i le-
śniczych, Udzielanie informacji online na temat usług związa-
nych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Udzielanie 
informacji związanych ze stosowaniem nawozów, Udzielanie 
informacji związanych z rozsiewaniem nawozów, Udzielanie 
informacji związanych ze zwalczaniem robactwa dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, Uprawa winogron do produk-
cji wina, Usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi doradcze dotyczące rolnic-
twa, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzy-
stywania niechemicznych środków do zrównoważonego 
rolnictwa i ogrodnictwa, Usługi doradcze i konsultacyjne 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych 
i ogrodniczych, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwa-
stów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi 
doradcze w zakresie upraw rolniczych, Usługi hodowli ryb, 
Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rol-
nictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania substancji 
chemicznych w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące 
rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące używania sub-
stancji chemicznych w leśnictwie, Usługi informacyjne do-
tyczące używania nawozu naturalnego w leśnictwie, Usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, 
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Usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalne-
go w rolnictwie, Usługi kontroli szkodliwej dzikiej zwierzyny, 
Usługi leśnictwa, Usługi połowów dalekomorskich, Usługi 
ponownego zalesiania, Usługi rolnicze, Usługi pszczelarskie, 
Usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
Usługi szkółek drzew, Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, 
Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie uprawy wi-
norośli, Usługi w zakresie rolnictwa, Usługi w zakresie eutana-
zji ofiar wypadków wśród dzikich zwierząt, Usługi zwalczania 
szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, Usłu-
gi wciągania świadczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, Usługi weterynaryjne i rolnicze, Usługi zwalczania 
szkodników w ogrodnictwie, Usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nie-
użytków przemysłowych, Zwalczanie termitów w rolnictwie, 
Zwierzęta (Hodowla -).

(210) 547923 (220) 2022 10 07
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOW hau

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.06.03
(510), (511) 16 Torebki z papierowe na odchody zwierząt 
domowych, Torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, 18 Odzież dla zwierząt, Okrycia dla 
zwierząt, Smycze dla zwierząt, Obroże dla zwierząt, Odzież 
dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, 
20 Posłania dla zwierząt, Przenośne posłania dla zwierząt do-
mowych, 28 Zabawki dla zwierząt, Zabawki i gry dla zwierząt 
domowych.

(210) 547924 (220) 2022 10 07
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOW miau

(531) 27.05.01, 03.06.03, 29.01.14
(510), (511) 16 Torebki z papierowe na odchody zwierząt 
domowych, Torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, 18 Odzież dla zwierząt, Okrycia dla 
zwierząt, Smycze dla zwierząt, Obroże dla zwierząt, Odzież 
dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, 
20 Posłania dla zwierząt, Przenośne posłania dla zwierząt do-
mowych, 28 Zabawki dla zwierząt, Zabawki i gry dla zwierząt 
domowych.

(210) 547927 (220) 2022 10 07
(731) ROMANOWSKI SŁAWOMIR Z. E. WOLT, Gołdap
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) WOLTELITE.PL

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 13 Bezodrzutowa broń palna, Broń palna, Broń 
palna do okopów, Broń palna sportowa, Broń ręczna [broń 
palna], Małokalibrowa broń palna, Pistolety [broń palna], 
Amunicja do broni palnej, Amunicja do broni ręcznej, Broń, 
Broń automatyczna, Broń ciężka, Broń do wystrzeliwania 
pocisków, Broń ręczna, Broń sportowa, Części broni, Naboje 
do broni, Naboje do broni palnej, Narzędzia do ładowania 
broni, Pociski do broni, 37 Konserwacja, serwis i naprawa 
systemów broni, Naprawa lub konserwacja broni palnej, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją broni palnej, 41 Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dla do-
rosłych, Szkolenia nauczycieli sportowych, Szkolenia sporto-
we, Szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, Szko-
lenia w zakresie zajęć sportowych, Szkolenia zawodników 
sportowych, Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne, 
nauka na odległość, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczą-
ce zajęć sportowych, Opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, Organizacja i przeprowadzanie kursów eduka-
cyjnych, Organizowanie kursów instruktażowych, Organizo-
wanie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów w za-
kresie szkoleń technicznych, Organizowanie warsztatów za-
wodowych i kursów szkoleniowych, Produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, 
Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Prowadzenie kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów 
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla mło-
dych ludzi i dorosłych, Usługi w zakresie organizacji i prowa-
dzenia kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie zapewnia-
nia kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów dokształca-
jących i doszkalających, Zapewnianie kursów dotyczących 
oceny umiejętności, Zapewnianie kursów edukacyjnych, 
Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w za-
kresie sportu, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Szkolenie i instruk-
taż, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi instruktażowe 
i szkoleniowe, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażo-
we, Usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(210) 547934 (220) 2022 10 07
(731) FLOW APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flow Apps
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usłu-
gi w zakresie rozliczeń, 39 Usługi transportowe, Usługi ku-
rierskie.

(210) 547944 (220) 2022 10 07
(731) ORION CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.99
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, Usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Finansowanie projektów deweloperskich, Zarządza-
nie portfelem nieruchomości.

(210) 547946 (220) 2022 10 08
(731) DOMANUS ŁUKASZ, Bysina
(540) (znak słowny)
(540) The Loft Beauty Salon
(510), (511) 44 Usługi spa, Usługi kosmetyczne w zakresie 
pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi kosmetyczne.

(210) 547948 (220) 2022 10 09
(731) NOWAK NATALIA PERFECT STAFF, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS PERFECT STAFF

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Opracowywanie CV dla osób 
trzecich, Opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, Rekrutacja per-
sonelu, Usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudnia-
nia pracowników biurowych, Usługi biur pośrednictwa pracy 
w zakresie personelu na stanowiska biurowe, Doradztwo 
i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo w zakre-
sie planowania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa 
pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradz-
two w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie 
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo 

w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, 
Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo w za-
kresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo 
zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami),  
Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, Infor-
macje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradz-
two edukacyjne i szkoleniowe), Usługi w zakresie zarządza-
nia zatrudnieniem dla techników filmowo-telewizyjnych, 
41 Usługi przekwalifikowania zawodowego, Doradztwo 
w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe 
i coaching, 44 Usługi psychologów.

(210) 547954 (220) 2022 10 10
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Max twój wirtualny asystent
(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne, Słuchawki telefoniczne, 
Telefony komórkowe, Zestawy głośnomówiące, Baterie i ła-
dowarki do telefonów komórkowych, smartfonów i table-
tów, Zestawy słuchawkowe, Obudowy do telefonów komór-
kowych, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
smartfonów i tabletów, Karty telefoniczne do automatów, 
Karty telefoniczne do telefonów komórkowych, Karty SIM, 
Czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, Myszy kom-
puterowe, Notesy elektroniczne, Programy komputerowe 
jako software ładowalny, Programy komputerowe nagrane, 
Urządzenia do nawigacji dla pojazdów, Urządzenia do nawi-
gacji satelitarnej, Urządzenia do nadawania, przekazywania 
i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, 
Grafiki komputerowe do pobrania, Zdjęcia, tapety na tele-
fony i komputery do pobrania, Wygaszacze ekranu, Nagra-
nia dźwiękowe, Dzwonki telefoniczne, Etui na okulary, Etui 
na akcesoria optyczne, Etui na przybory do pisania, Głośniki, 
Mikrofony, Przenośne odtwarzacze dźwięku lub obrazu, Gry 
komputerowe, Gry wideo, Gry mobilne, Aplikacje mobilne, 
Programy i gry udostępniane za pośrednictwem Internetu, 
Programy i gry nagrane na nośnikach danych, Komputery, 
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Akcesoria kompute-
rowe, Akcesoria do telefonów komórkowych i smartfonów, 
16 Papier, Karton, Druki, Kalendarze, Foldery, Prospekty, 
Afisze, Plakaty, Fotografie, Nalepki, Publikacje drukowane, 
Czasopisma, Książki, Broszury, Materiały piśmienne, Pape-
terie, Torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Komiksy, Gazety, 
Zdjęcia, Obrazy, 24 Pościele, Poszwy, Prześcieradła, Bielizna 
pościelowa, Tkaniny, Bielizna stołowa, Ręczniki, 25 Odzież, 
bielizna, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Zabawki, Gry za wy-
jątkiem gier elektronicznych i zabawki, Ozdoby choinkowe, 
35 Usługi z zakresu promocji, reklamy i marketingu, również 
drogą on-line, Usługi w zakresie sprzedaży następujących 
towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, tele-
fony komórkowe, zestawy głośnomówiące, ładowarki, obu-
dowy kolorowe, zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne 
do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórko-
wych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki da-
nych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe jako softwa-
re ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia 
do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji sateli-
tarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania 
działające w systemie telefonii komórkowej, Usługi pośred-
nictwa w sprzedaży powierzchni reklamowej w Internecie, 
Usługi w zakresie rozpowszechniania folderów, materiałów 
promocyjnych i próbek, Usługi w zakresie wynajmu sprzętu 
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reklamowego, Usługi w zakresie przygotowywania opraco-
wań statystycznych, mechanograficznych i stenotypicz-
nych, Usługi w zakresie rejestracji, gromadzenia, konwersji, 
kompilacji i porządkowania danych, Badania marketingo-
we polegające w szczególności na określaniu odbiorców, 
do których dotarły przekazy reklamowe, Usługi w zakresie 
kompilacji i wykorzystania danych matematycznych lub sta-
tystycznych, Usługi w zakresie badania i analizy rynku, Usługi 
w zakresie tworzenia baz danych, Usługi w zakresie organizo-
wania promocji za pośrednictwem multimedialnych nośni-
ków audiowizualnych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
teleinformatyczne, Usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej, 
Usługi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, Usługi 
w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji 
tekstowej i obrazowej, Usługi w zakresie zleceń przywoław-
czych, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Usługi 
w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, Usługi 
w zakresie łączności poprzez terminale komputerowe, Usłu-
gi w zakresie łączności poprzez sieć światłowodów, Usługi 
w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, 
Usługi w zakresie nadawania telegramów, Usługi w zakre-
sie ogłoszeń elektronicznych, Usługi w zakresie połączeń 
z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi 
w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Inter-
netu oraz do sieci komputerowych osobom trzecim, Usłu-
gi w zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom 
trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych 
dla osób trzecich, Usługi w zakresie udostępniania książek 
telefonicznych on-line, Usługi w zakresie kolekcjonowania 
i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, Usługi 
w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych w ba-
zie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, Usługi 
w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję kablową, 
Usługi w zakresie przekazu satelitarnego, Usługi telefoniczne, 
Usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, Usługi te-
leksowe, Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomu-
nikacyjnego, Usługi w zakresie telefonicznej obsługi klienta, 
Usługi w zakresie udostępniania infrastruktury telekomuni-
kacyjnej zewnętrznym operatorom.

(210) 547974 (220) 2022 10 07
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.08, 26.05.18, 29.01.13, 27.05.05
(510), (511) 29 Oliwki przetworzone, warzywa konserwowe, 
owoce konserwowe, bakalie, mieszanki bakaliowe, owoce 
suszone, orzechy przetworzone, wędliny, ryby przetworzo-
ne, nabiał, sery, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, 30 Słodycze, przyprawy suche, przyprawy smako-
we, sosy, marynaty, tortille, kawy, 32 Soki, 33 Napoje alkoho-
lowe z wyjątkiem piwa.

(210) 547980 (220) 2022 10 07
(731) WÓJCIK JAKUB CIBIDEX, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) VONZZY

(531) 20.05.25, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 34 Zioła do palenia.

(210) 547982 (220) 2022 10 10
(731) LASEK JACEK WOJCIECH SYKOM ZAKŁAD SYSTEMÓW 

KOMPUTEROWYCH, Nowosielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SyKOF

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do planowania zasobów 
przedsiębiorstwa [ERP], Programy komputerowe, Mobilne 
aplikacje, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębior-
stwem, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie dla 
księgowości, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Opro-
gramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie 
logistyczne, Oprogramowanie, Komputerowe bazy danych, 
35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, 42 Analizy systemów komputerowych, Doradztwo 
w dziedzinie analizy systemów komputerowych, Usługi do-
radcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Do-
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Programowanie komputerów, 
Projektowanie systemów informatycznych, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Powielanie oprogramo-
wania komputerowego.

(210) 547983 (220) 2022 10 07
(731) AUXILIUM - FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO PŁOCK FM 88, 1 MHz
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(531) 26.03.04, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.07.01, 
29.01.12

(510), (511) 38 Nadawanie programów radiowych.

(210) 547984 (220) 2022 10 10
(731) WAWRZEŃ JUSTYNA PERFECT BEAUTY, Gnatowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PB PERFECT BEAUTY Educator by Justyna Wawrzeń

(531) 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, Szkolenia w zakresie 
pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie higieny, Szkolenie 
w zakresie kosmetyki i urody, Szkolenia techniczne związane 
z higieną, 44 Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja uro-
dy, Pielęgnacja urody dla ludzi, Pielęgnacja urody.

(210) 547985 (220) 2022 10 07
(731) AUXILIUM - FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO PŁOCK FM 88, 1 MHz

(531) 26.03.04, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.12

(510), (511) 38 Nadawanie programów radiowych.

(210) 547987 (220) 2022 10 10
(731) DORADZTWO MEDIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANDEM AUDIO BROKER

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Organizowanie sprze-
daży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Badania mar-
ketingowe, Dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, 
druków, prospektów, broszur], Impresariat w działalności 
artystycznej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Informacja o działalności gospo-
darczej, Specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, Uak-
tualnianie materiałów reklamowych, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Public relations, Agencje public relations, Publikowanie tek-
stów sponsorowanych, Reklama radiowa, Reklama, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, 
druki, próbki], Reklama billboardowa, Reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
Uaktualnianie materiału reklamowego, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie nośników reklamo-
wych, Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie reklam 
prasowych, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Analizy 
rynku, Badania rynku, Kreowanie wizerunku [firmy, usług, 
towaru], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, 38 Telewizja kablowa, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Udostępnianie internetowego forum dyskusyj-
nego, Usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], 
41 Wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, 
Usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, Stu-
dia filmowe, Wypożyczanie filmów kinowych, Obsługa gier 
w systemie on-line [z sieci informatycznej], Komponowanie 
muzyki, Organizowanie loterii, Montaż taśm wideo, Wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, Nagrywanie filmów na taśmach 
wideo [filmowanie], Usługi związane z obrazami cyfrowymi, 
Obsługa sal kinowych, Organizowanie i prowadzenie kon-
certów, Organizowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie 
spektakli [impresariat], Pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, 
Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów radiowych 
i programów telewizyjnych, Radiowe programy rozrywko-
we, Informacja o rozrywce, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Studia nagrań, Wypożyczanie taśm wideo, Te-
lewizyjne programy rozrywkowe, Usługi dystrybucji biletów 
[rozrywka], Organizowanie i obsługa zjazdów.

(210) 547988 (220) 2022 10 07
(731) AUXILIUM - FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Auxilium Fundacja Edukacji Społecznej
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 
26.01.21

(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna.

(210) 547989 (220) 2022 10 07
(731) AUXILIUM - FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 
26.01.21

(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna.

(210) 547996 (220) 2022 10 10
(731) CZAPKA KAZIMIERZ, Sędziszów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANTEX

(531) 26.07.25, 26.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzo-
ne i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe 
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Ruchome 
[przenośne] budowle z metalu, zawierające instalacje 
sanitarne, Blacharskie materiały budowlane, Budowlane 
elementy konstrukcyjne z metalu, Budowlane materia-
ły metalowe, Gotowe elementy budowlane [metalowe], 
Konstrukcje budowlane z metalu, Materiały metalowe 
na rusztowania budowlane, Metalowe elementy budow-
lane, Metalowe komponenty budowlane w postaci płyt, 
Metalowe konstrukcje budowlane, Metalowe komponen-
ty budowlane, Belki budowlane z metalu, 9 Detektory 
kryształkowe zawierające galenit, przeznaczone do użyt-
ku w elektronice, Aparatura i urządzenia do kontrolowania 
elektryczności, Komponenty elektryczne i elektroniczne, 
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadze-
nia i przechowywania energii elektrycznej, 11 Elektrycz-
ne instalacje sanitarne, Instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje 
sanitarne, Sanitarne wyposażenie wodociągowe, Śluzy 
[instalacje sanitarne], 19 Grys, Piasek budowlany, Piasek 
do użytku w budownictwie, Piasek do użytku w przy-

gotowywaniu betonu, 37 Usługi w zakresie wykopywa-
nia i wydobywania zasobów naturalnych, Kopanie ziemi, 
Roboty wydobywcze [górnictwo], Roboty wydobywcze 
w górnictwie, Przekopywanie [wykopywanie], Konserwa-
cja i czyszczenie sprzętu górniczego, 40 Blacharstwo, Bu-
dowanie maszyn na zamówienie.

(210) 547998 (220) 2022 10 10
(731) JAKUBCZYK DANIEL, Andrespol
(540) (znak słowny)
(540) Klaunik
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 548001 (220) 2022 10 11
(731) MALIWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 44 Masaże, Usługi konsultacji związane z ma-
sażami.

(210) 548002 (220) 2022 10 11
(731) WILK MARTA WILKI DWA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILKI dwa fashion design

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież 
dziecięca, Odzież dziewczęca, Swetry, Odzież wierzchnia dla 
dzieci, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież trenin-
gowa, Odzież do spania, Bluzki, Spódnice, Koszule, Spodnie, 
Kurtki, Skarpetki, Topy [odzież], Odzież wierzchnia dla kobiet, 
Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Sukienki damskie, Suknie 
wieczorowe, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki polo, Ko-
szulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Bluzy dresowe, 
Bluzy z kapturem, Bielizna, Paski, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą.

(210) 548004 (220) 2022 10 11
(731) WIATRAK FILIP PPH, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GORĄCY PRECEL F WIATRAK

(531) 08.01.25, 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wy-
roby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.

(210) 548005 (220) 2022 10 11
(731) WIATRAK FILIP PPH, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORĄCY PRECEL F WIATRAK

(531) 08.01.25, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wy-
roby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.

(210) 548018 (220) 2022 10 11
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TIME OF OIL
(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) 548021 (220) 2022 10 10
(731) BIEDROŃSKA WIKTORIA WIBI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NAUKOWELOVE
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów.

(210) 548023 (220) 2022 10 11
(731) WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) buud

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Doradcze usługi zarządzania finansowego, 
Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze 
dotyczące kredytów, Usługi doradcze dotyczące inwesty-
cji kapitałowych, Usługi doradcze związane z inwestycjami, 
Usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, Usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące własności nieruchomości, Finansowe usługi doradcze 
i dotyczące zarządzania, Usługi doradcze w zakresie strategii 
finansowych, Usługi doradcze w zakresie kredytów hipo-
tecznych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami 
finansowymi, Usługi doradcze w zakresie planowania finan-
sowego, Usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, 
Usługi doradcze w zakresie funduszy wspólnego inwestowa-
nia, Usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, Usługi 
doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych 
[corporate finance], Informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi doradcze doty-
czące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości korporacyjnych, 37 Usługi doradcze w zakresie budo-
wania, Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, 
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi 
doradcze w zakresie remontów budynków, Usługi doradcze 
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, Usługi 
doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z pu-
blicznymi robotami budowlanymi, Zarządzanie projektem 
budowy, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie 
budowy, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, 
42 Usługi doradcze dotyczące architektury, Usługi doradcze 
w zakresie architektury, Usługi doradcze z zakresu architektu-
ry, Usługi doradcze w zakresie urbanistyki, Usługi doradcze 
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dotyczące planowania obiektów, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania, Usługi doradcze w zakresie planowania ar-
chitektonicznego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
Usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, Usługi 
doradcze w zakresie geotechniki, Usługi doradcze w zakresie 
inżynierii przemysłowej, Usługi doradcze związane z projek-
towaniem budynków, Planowanie budowy nieruchomości, 
Kontrola kosztów budowy.

(210) 548027 (220) 2022 10 11
(731) REZLER BARTŁOMIEJ BART-BUD ZAKŁAD 

OGÓLNOBUDOWLANY, Sarbinowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAWRA BARIBALA

(531) 03.01.14, 05.01.12, 07.01.09, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 43 Ośrodki wypoczynkowe, Usługi w zakresie 
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych.

(210) 548028 (220) 2022 10 11
(731) RAJSKI ADRIAN PAN I PANI PANDA ANIMACJE, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan I Pani Panda ANIMACJE

(531) 03.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Organizowanie roz-
rywki, Usługi w zakresie rozrywki, Zapewnianie rozrywki 
na żywo, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, 
Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i im-
prez specjalnych.

(210) 548057 (220) 2022 10 11
(731) DZIENNIAK DANIEL ONE WHITE STUDIO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) emho
(510), (511) 4 Świece, Świeczki, Świece zapachowe, Świece 
perfumowane, Świece stołowe, Świece okolicznościowe, 
Świece [oświetlenie], Zestawy świeczek, Knoty do świec, 
Oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], Świece pochłania-
jące dym, Świece w puszkach, Zapachowe świece aromate-
rapeutyczne, Świece do oświetlenia, Długie cienkie świece, 
Świeczki do podgrzewaczy, Światełka nocne [świeczki], 
Knoty do świec [oświetlenie], Wosk do wyrobu świec, Świe-
ce i knoty do świec w celu oświetlenia, Świece o kształtach 
owoców, Świece do lampek nocnych, Świeczki używane 
jako lampki nocne, Świece sojowe, 35 Organizacja działal-
ności gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie działalności gospodarczej, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością han-
dlową, Informacja handlowa [działalność gospodarcza], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujący 

towarów: mgiełki do ciała, olej kokosowy do celów kosme-
tycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, naturalne 
olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, esencja mięty 
[olejek eteryczny], emulgowane olejki eteryczne, esencje 
eteryczne, esencje i olejki eteryczne, kadzidła zapachowe 
oczyszczające [kunko], kocanka [olejki eteryczne], olejek gol-
teriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek mięto-
wy surowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek sosnowy, 
olejek z drzewa herbacianego, olejek z wyciągiem z owoców 
amia do celów kosmetycznych, olejki destylowane do pielę-
gnacji urody, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do per-
fum i zapachów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], 
olejki eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne 
do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku 
osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie 
domowym, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki ete-
ryczne z cytryny, olejki eteryczne z drzewa sandałowego, 
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nieleczni-
cze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosme-
tycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające 
aromaty przy podgrzewaniu, roślinne olejki eteryczne, woda 
kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, żel lawendowy, my-
dła, mydełka, świece, świeczki, świece zapachowe, świece 
perfumowane, świece stołowe, świece okolicznościowe, 
świece [oświetlenie], zestawy świeczek, knoty do świec, 
oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], świece pochłania-
jące dym, świece w puszkach, zapachowe świece aromate-
rapeutyczne, świece do oświetlenia, długie cienkie świece, 
świeczki do podgrzewaczy, światełka nocne [świeczki], 
knoty do świec [oświetlenie], wosk do wyrobu świec, świe-
ce i knoty do świec w celu oświetlenia, świece o kształtach 
owoców, świece do lampek nocnych, świeczki używane jako 
lampki nocne, świece sojowe, świeczniki, kominki do wosku 
zapachowego, makramy, breloczków, lampiony elektryczne, 
przenośne lampiony, lampiony na świece, bambusowe pa-
tyczki higieniczne, stojaki na szczoteczki do zębów, mydel-
niczki, drewniane sztućce, miski, słomki .

(210) 548060 (220) 2022 10 11
(731) KIEŁPIKOWSKI MARIUSZ FAST&CRAZY GARAGE, 

Świecie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAST&CRAZY Garage

(531) 01.15.05, 03.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 Samochody, Samochody osobowe, Sa-
mochody sportowe, Samochody terenowe, Samochody 
do transportu lądowego, Samochody sportowo-użytkowe 
[SUV], Samochody półciężarowe pick-up, Koła samocho-
dowe, Silniki do samochodów, Fotele samochodowe, Szy-
by tylne samochodowe, Szyby przednie do samochodów, 
Części konstrukcyjne do samochodów, Części hamulcowe 
do samochodów, Elementy wykończeniowe do wnętrz sa-
mochodów, Samochody osobowe i części konstrukcyjne 
do nich, Samochodowe skrzynie biegów, 25 Części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy, Kurtki [odzież], Kurtki jako odzież 
sportowa, Odzież, Odzież codzienna, Odzież dla kierowców 
samochodowych, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież 
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dżinsowa, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież nieprze-
makalna, Odzież skórzana, Odzież skórzana dla motocykli-
stów, Odzież sportowa, Odzież ze skóry, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi 
w zakresie rejestracji samochodów, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojazdami, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 39 Usługi w za-
kresie transportu samochodami ciężarowymi, Transport sa-
mochodowy, Usługi transportu samochodami silnikowymi, 
Usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących trans-
portu samochodowego, Transport odzieży, Magazynowanie 
odzieży, Pakowanie artykułów odzieżowych do transportu.

(210) 548064 (220) 2022 10 11
(731) LAR-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAR-MED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 24.17.02
(510), (511) 44 Badanie słuchu, Doradztwo związane z ba-
daniem słuchu, Poradnictwo medyczne związane z utratą 
słuchu, Dopasowywanie aparatów słuchowych, Terapia 
mowy i słuchu.

(210) 548066 (220) 2022 10 11
(731) FIRST CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRST CAR

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.07, 07.11.10, 01.01.05
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa w handlu, 39 Pojazdy 
(Wypożyczanie), rezerwacja transportu, transport, udzielanie 
wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, dostawa to-
warów, eskortowanie podróżnych, holowanie, logistyka trans-
portu, lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów 
transportu, usługi car-sharingu, usługi transportu samocho-
dami silnikowymi, usługi w zakresie carpoolingu, wynajem 
autokarów, wynajem fotelików dla dzieci do pojazdów, wy-
najem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, 
wynajem systemów nawigacyjnych, wynajmowanie garaży, 
wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie 
samochodów wyścigowych, wynajmowanie magazynów, 
usługi kierowców, transport samochodami opancerzonymi, 
transport mebli, transport autobusowy, transport pasażerski.

(210) 548105 (220) 2022 10 13
(731) STREFA POMP CIEPŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spc Strefa Pomp Ciepła

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 7 Instalacje elektryczne [generatory], 9 Foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje elektryczne, In-
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], 11 Pompy ciepła, Pompy cie-
pła do przetwarzania energii, Systemy HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Gazowe instalacje centralnego 
ogrzewania, Gazowe instalacje do ogrzewania pomieszczeń, 
Elektryczne instalacje grzewcze, Łazienkowe instalacje wod-
no-kanalizacyjne, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa 
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

(210) 548280 (220) 2022 10 18
(731) KOZANECKI BARTOSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Rolujto
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w zakresie prowadze-
nia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Usługi doradz-
twa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem 
franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwami działającymi w oparciu o franczyzę, 43 Usługi kate-
ringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Doradztwo kuli-
narne, Restauracje oferujące dania na wynos.

(210) 548283 (220) 2022 10 18
(731) DĄBROWSKA-MYCEK JUSTYNA MAELLE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Maelle
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Chustki 
na głowę, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Apaszki, 
Bluzki, Bluzy dresowe, Damskie sukienki na uroczystości, Dłu-
gie luźne stroje, Dolne części ubrań [odzież], Dwurzędowe 
kurtki marynarskie [bosmanki], Dżinsy, Eleganckie spodnie, 
Garnitury damskie, Garnitury wieczorowe, Golfy, Grube 
płaszcze, Kombinezony, Kostiumy dla kobiet, Koszule, Ko-
szule do garniturów, Koszule eleganckie, Koszule z długimi 
rękawami, Koszule z kołnierzykiem, Koszule zapinane, Krótkie 
spodnie, Kurtki, Kurtki bluzy, Kurtki dżinsowe, Kurtki koszu-
lowe, Legginsy, Letnie sukienki, Luźne sukienki o prostym 
kroju, Minispódniczki, Narzutki na ramiona, Odzież codzien-
na, Odzież damska, Odzież dżinsowa, Odzież jedwabna, 
Odzież lniana, Odzież wełniana, Odzież wieczorowa, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], 
Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze wieczorowe, 
Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze zimowe, Poncza, Pro-
chowce, Pulowery, Pulowery z długimi rękawami, Półgolfy, 
Spodenki, Spódnice, Spódnice plisowane, Spodnie, Stroje 
wizytowe, Sukienki damskie, Swetry, Swetry rozpinane, Swe-
try z dekoltem w serek, Swetry z golfem, Swetry z półgol-
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fem, Szale i chusty na głowę, 35 Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie tore-
bek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 548336 (220) 2022 10 19
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) BOBSTRONG
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Biostymulatory roślin, Biostymulanty będące środkami po-
budzającymi wzrost roślin, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagają-
ce do użytku w leśnictwie, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w rolnictwie, Mieszanki regulujące wzrost roślin, 
Nawozy, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawo-
zy do gleb, Nawozy do roślin, Nawozy i użyźniacze, Płynne 
nawozy, Preparaty bakteryjne do celów rolniczych, Prepara-
ty bakteryjne do użytku w leśnictwie, Preparaty bakteryjne 
do użytku w ogrodnictwie, Preparaty chemiczne do ob-
róbki gleby, Preparaty do wzmacniania roślin, Regulatory 
wzrostu roślin, Rolnictwo (Nawozy dla -), Środki chemiczne 
dla rolnictwa, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do ochrony nasion, Środki 
zabezpieczające dla roślin, Substraty do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, 31 Nasiona dla rolnictwa, Nasiona 
do siewu, Nasiona, Nasiona do celów ogrodniczych, Nasiona 
do upraw.

(210) 548337 (220) 2022 10 19
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBSTRONG

(531) 04.05.01, 05.09.19, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Biostymulatory roślin, Biostymulanty będące środkami po-
budzającymi wzrost roślin, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagają-
ce do użytku w leśnictwie, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w rolnictwie, Mieszanki regulujące wzrost roślin, 
Nawozy, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawo-
zy do gleb, Nawozy do roślin, Nawozy i użyźniacze, Płynne 
nawozy, Preparaty bakteryjne do celów rolniczych, Prepara-
ty bakteryjne do użytku w leśnictwie, Preparaty bakteryjne 
do użytku w ogrodnictwie, Preparaty chemiczne do ob-

róbki gleby, Preparaty do wzmacniania roślin, Regulatory 
wzrostu roślin, Rolnictwo (Nawozy dla -), Środki chemiczne 
dla rolnictwa, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do ochrony nasion, Środki 
zabezpieczające dla roślin, Substraty do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, 31 Nasiona dla rolnictwa, Nasiona 
do siewu, Nasiona, Nasiona do celów ogrodniczych, Nasiona 
do upraw.

(210) 548345 (220) 2022 10 20
(731) OSSOWSKA-RODZIEWICZ JOANNA, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZYKA AR

(531) 09.01.10, 24.01.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 Usłu-
gi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych.

(210) 548369 (220) 2022 10 20
(731) FRĄCKOWIAK LESZEK CLEANMARKET POLSKA, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSMOZIS EVO ONE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.02, 26.01.03, 
27.01.07

(510), (511) 7 Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące.

(210) 548391 (220) 2022 10 20
(731) APELSKI DARIUSZ PARTNER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER GOSPODARKA ODPADAMI

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 27.01.25, 05.03.13, 29.01.13
(510), (511) 37 Czyszczenie budynków od wewnątrz i ze-
wnątrz, Czyszczenie budynków, Wypożyczanie maszyn 
i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Budowlany 
sprzęt (Wynajem -), Najem maszyn do kopania, Usługi w za-
kresie wypożyczania maszyn budowlanych, Wynajem cięż-
kiego sprzętu, Wynajem koparek, Wynajem ładowarek prze-
gubowych, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem ma-
szyn do robót drogowych, Wynajem minikoparek, Wynajem 
sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu do oczyszczania 
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dróg, Wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, Wy-
najem sprzętu do robót ziemnych, Odśnieżanie, Zamiatanie 
dróg, Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], 39 Fracht [prze-
wóz towarów], Przewóz samochodami ciężarowymi, Skła-
dowanie towarów, Transport i przechowywanie odpadów, 
Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów i śmieci 
przemysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych, 
Zbieranie odpadów komercyjnych, Zbieranie odpadów 
przemysłowych, Zbieranie płynnych odpadów, Zbieranie 
pojemników na materiały odpadowe, Zbieranie kontene-
rów na odpady, Magazynowanie, Czarterowanie pojazdów 
do transportu, Gromadzenie i transport złomu elektronicz-
nego, Obsługa w zakresie gospodarowania [transport] od-
padkami, Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] ścieków, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Pozbywanie się [transport] ścieków, 
Transport i składowanie, Transport i składowanie towarów, 
Transport kontenerów, Transport odpadów medycznych 
i odpadów specjalnych, Transport odpadów na wysypiska, 
Transport odpadów skażonych, Transport samochodami 
ciężarowymi, Usługi transportowe, Usługi transportu drogo-
wego, Usługi transportu niebezpiecznych odpadów, Usługi 
transportu pojazdami, Usługi usuwania ścieków [transport], 
Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [trans-
port], Usługi wynajmu pojemników transportowych, Usu-
wanie odpadów [transport], Wynajmowanie pojemników 
do transportu odpadów, Wywóz odpadów [transport], Zbie-
ranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), 
40 Recykling i uzdatnianie odpadów, Niszczenie odpadów 
i śmieci, Odpadki (Niszczenie -), Odpadki i odpady (Recykling -), 
Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Obróbka [recykling] od-
padów, Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Przetwarzanie 
odpadów, Recykling odpadków i odpadów, Recykling odpa-
dów i śmieci, Recykling metali, Sortowanie odpadów i mate-
riałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Sorto-
wanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, 
Spalanie i niszczenie odpadów, Unieszkodliwianie odpadów 
[przetwarzanie], Usługi z zakresu zarządzania odpadami  
[recykling], Usuwanie odpadów [obróbka odpadów].

(210) 548393 (220) 2022 10 20
(731) PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER Sp. z o.o. Sp. K.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.01, 
24.17.02, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.02, 26.11.05, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 37 Czyszczenie budynków od wewnątrz i ze-
wnątrz, Czyszczenie budynków, Najem maszyn do kopa-
nia, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, 
Wynajem ciężkiego sprzętu, Wynajem koparek, Wynajem 
sprzętu do robót ziemnych i koparek, Wynajem ładowarek 
przegubowych, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem 
maszyn do robót drogowych, Wynajem minikoparek, Wy-

najem sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu do oczysz-
czania dróg, Odśnieżanie, Zamiatanie dróg, Zbieranie śmie-
ci [zbiórka odpadów], Wypożyczanie maszyn i urządzeń 
do czyszczenia, mycia i suszenia, 39 Zbieranie odpadów 
i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospodarstw 
domowych, Zbieranie śmieci, Fracht [przewóz towarów], 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Składowanie towarów, 
Transport i przechowywanie odpadów, Zbieranie odpadów 
domowych, Zbieranie odpadów komercyjnych, Zbieranie 
odpadów przemysłowych, Zbieranie płynnych odpadów, 
Zbieranie pojemników na materiały odpadowe, Zbieranie 
kontenerów na odpady, Magazynowanie, Czarterowanie po-
jazdów do transportu, Gromadzenie i transport złomu elek-
tronicznego, Obsługa w zakresie gospodarowania [transport] 
odpadkami, Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] ścieków, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Pozbywanie się [transport] ścieków, 
Transport i składowanie, Transport i składowanie towarów, 
Transport kontenerów, Transport odpadów medycznych 
i odpadów specjalnych, Transport odpadów, Transport od-
padów na wysypiska, Transport odpadów skażonych, Usłu-
gi transportu niebezpiecznych odpadów, Wynajmowanie 
pojemników do transportu odpadów, Wywóz odpadów 
[transport], Transport samochodami ciężarowymi, Usługi 
transportowe, Usługi transportu drogowego, Usługi trans-
portu pojazdami, Usługi usuwania ścieków [transport], Usługi 
w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], Usługi 
wynajmu pojemników transportowych, Usuwanie odpadów 
[transport], Usługi wywozu odpadów, Zbieranie wyrobów 
nadających się do przetworzenia (transport), 40 Recykling 
i uzdatnianie odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Nisz-
czenie odpadków, Recykling odpadków i odpadów, Obrób-
ka [przetwarzanie] odpadów, Obróbka [recykling] odpadów, 
Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Przetwarzanie odpa-
dów, Unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], Sorto-
wanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu 
[przetwarzanie], Spalanie i niszczenie odpadów, Usuwanie 
odpadów [obróbka odpadów], Recykling metali.

(210) 548442 (220) 2022 10 21
(731) SIKORA IWONA BOLO, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) BOLO
(510), (511) 18 Torby na akcesoria do przewijania, Kosme-
tyczki [saszetki na przybory toaletowe], Kosmetyczki, Tor-
by plażowe, Torby na pas i na biodra [nerki], Plecaki, Torby, 
20 Poduszki, Poduszki do karmienia niemowląt, Zagłówki - 
poduszki dla niemowląt [podpórki], Zagłówki dla niemow-
ląt, Przewijaki dla niemowląt, Torby-nosidełka niemowlęce, 
Stoliki do przewijania niemowląt, Siedzenia przystosowa-
ne do niemowląt, Maty do przewijania niemowląt, Pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, Ochraniacze na szczebelki 
do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, Pościel do łóżeczek 
niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], 24 Ściereczki 
do mycia ciała [inne niż do celów medycznych], Ściereczki 
do mycia ciała z tekstylnych materiałów tkanych [inne niż 
do celów medycznych], Ściereczki do mycia ciała z materia-
łów tekstylnych nietkanych [inne niż do celów medycznych], 
Kocyki dziecięce, Koce dla niemowląt, Bielizna pościelowa 
i koce, Koce do łóżeczek dziecięcych, Kocyki dla niemowląt 
[rożki], Kocyki do owijania niemowląt, Ręczniki, Ręczniki ką-
pielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki z kapturem, Ręczniki 
dla dzieci, Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, Ręczniki kąpie-
lowe do owijania, Ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, Po-
szewki na poduszki, Bielizna pościelowa, Bielizna pościelowa 
dla niemowląt, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji po-
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ścieli, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji prześcieradeł, 
Tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, Tkaniny tekstylne 
do użytku w produkcji ręczników, Śpiworki dla niemowląt, 
Płótno do przewijania niemowląt, Tekstylia, Tekstylne arty-
kuły kąpielowe, Śpiworki z kapturem dla niemowląt, Wyro-
by tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Tekstylne 
wkładki do pieluch, Pościel jako materiały tekstylne, Artykuły 
tekstylne do użytku jako pościel, Prześcieradła na łóżka, Przy-
krycia na łóżko pikowane, Narzuty na łóżka, Prześcieradła 
do łóżeczek dziecięcych, Narzuty do łóżeczek dziecięcych, 
25 Wyprawki dla niemowląt, Odzież niemowlęca, Bielizna 
dla niemowląt, Majtki dla niemowląt, Powijaki dla niemow-
ląt, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Ubranka do wózka 

[kombinezony niemowlęce], Skarpetki dla niemowląt i ma-
łych dzieci, Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, 
Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, 
Szlafroki, Japońskie szlafroki (nemaki), Kimona, Daszki jako 
nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Daszki przeciw-
słoneczne [nakrycia głowy], Nakrycia głowy dla dzieci, 
Nakrycia głowy, Chustki [apaszki], Śliniaki z materiałów 
tekstylnych, Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, 
Czapki jako nakrycia głowy, Piżamy, Jednoczęściowe piża-
my, Body niemowlęce, Śpioszki, pajacyki, Śpioszki, pajacyki 
[odzież], Pajacyki dla dzieci [odzież], Śliniaki dla niemowląt 
[niepapierowe].



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1

1 495639, 545765, 546838, 547103, 548336, 548337

3 500279, 514445, 514446, 546377, 546676, 546677, 546838, 547174, 547176, 547219, 547618, 547632, 547745, 
547774, 547776, 547867, 547892, 548018

4 500279, 547863, 547916, 548057

5 495639, 500279, 514445, 514446, 538831, 538832, 545765, 546377, 546515, 546676, 546677, 546678, 546679, 
547219, 547601, 547723, 547724, 547911, 548018

6 542082, 544048, 545458, 546838, 546860, 547996

7 540243, 542082, 542520, 546838, 548105, 548369

8 546838, 546860, 547685

9 493052, 497718, 533282, 540243, 540675, 542082, 543897, 545570, 545571, 545835, 546215, 546440, 546838, 
547215, 547412, 547435, 547632, 547690, 547721, 547826, 547828, 547857, 547858, 547860, 547861, 547871, 
547894, 547913, 547916, 547954, 547982, 547996, 548105

10 514445, 514446, 545363, 547219, 547367, 548018

11 495639, 540243, 546838, 547721, 547881, 547916, 547996, 548105

12 540243, 542520, 546838, 548060

13 547927

14 500279, 547632, 547645, 547804

16 477927, 493052, 497718, 546820, 547613, 547632, 547678, 547679, 547680, 547681, 547894, 547913, 547923, 
547924, 547954

17 547685

18 500279, 523294, 523296, 547632, 547645, 547923, 547924, 548442

19 536173, 536177, 545195, 545591, 546838, 547678, 547679, 547680, 547681, 547996

20 500279, 503517, 536173, 536177, 546838, 547302, 547685, 547686, 547898, 547923, 547924, 548442

21 536173, 536177, 545279, 546838, 547632

22 500279, 546838

24 523294, 523296, 546838, 547256, 547448, 547954, 548442

25 500279, 523294, 523296, 545279, 546086, 546418, 546628, 546632, 546635, 546838, 547229, 547256, 547632, 
547645, 547864, 547913, 547954, 548002, 548060, 548283, 548442

27 545279, 547921

28 540675, 546215, 546838, 547367, 547686, 547894, 547913, 547921, 547923, 547924, 547954, 548345

29 500279, 537982, 545314, 545855, 546453, 547413, 547414, 547438, 547974

30 500279, 540411, 545314, 546167, 547114, 547433, 547764, 547974, 548004, 548005

31 545314, 545855, 546892, 548336, 548337

32 500279, 545855, 547103, 547234, 547582, 547974

33 547103, 547665, 547974

34 547980

35 477927, 493052, 497718, 523294, 523296, 533282, 536173, 536177, 540411, 540675, 542520, 543897, 544048, 
544768, 545195, 545279, 545314, 545407, 545570, 545686, 546086, 546157, 546374, 546377, 546509, 546628, 
546632, 546635, 546676, 546677, 546678, 546679, 546705, 546820, 546930, 547092, 547102, 547215, 547229, 
547256, 547338, 547367, 547462, 547475, 547477, 547487, 547586, 547613, 547615, 547721, 547826, 547837, 
547860, 547861, 547863, 547881, 547882, 547883, 547894, 547913, 547934, 547948, 547954, 547982, 547987, 
548002, 548057, 548060, 548066, 548280, 548283
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1 2

36 542082, 546157, 546321, 546374, 546930, 547102, 547215, 547489, 547565, 547613, 547615, 547690, 547860, 
547861, 547944, 548023

37 540243, 540675, 544048, 544140, 544141, 545407, 545591, 546265, 547102, 547613, 547615, 547690, 547837, 
547885, 547916, 547927, 547996, 548023, 548105, 548391, 548393

38 497718, 540675, 544768, 545570, 546440, 547913, 547954, 547983, 547985, 547987

39 540675, 542082, 544768, 545407, 545570, 546377, 547813, 547934, 548060, 548066, 548391, 548393

40 523294, 523296, 547764, 547996, 548391, 548393

41 477927, 493052, 497718, 540675, 543695, 545765, 545835, 546374, 546440, 546705, 546777, 546887, 546930, 
547067, 547092, 547103, 547215, 547338, 547383, 547408, 547409, 547412, 547475, 547477, 547498, 547520, 
547632, 547686, 547828, 547860, 547861, 547890, 547893, 547913, 547927, 547948, 547984, 547987, 547988, 
547989, 547998, 548021, 548028, 548345

42 493052, 533282, 540675, 543897, 544048, 544140, 544141, 545570, 545580, 545686, 545765, 545835, 546265, 
546377, 546440, 547102, 547215, 547383, 547412, 547435, 547475, 547477, 547613, 547692, 547836, 547860, 
547861, 547889, 547890, 547913, 547982, 548023, 548345

43 540411, 545570, 545897, 546157, 547103, 547413, 547414, 547433, 547854, 547855, 547856, 548027, 548280

44 543695, 546120, 546377, 546638, 547408, 547409, 547520, 547692, 547836, 547890, 547922, 547946, 547948, 
547984, 548001, 548064

45 523294, 523296, 542082, 545570, 545571, 545765, 545835, 546120, 546509, 547215, 547860, 547861



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#zapierwszym 547462

+ - x 1/2 KINGa’s Way 547412

Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku 547989

AKRO STYLE 547586

ALAB sport 546638

ALFARAM 536173

ALFARAM 536177

ALMUERRO 547974

ANASTHA 547889

ANSIFORA 547723

APERITIVE For Spritz LUSSO DI QUALITA  
ASSOLUTA A With the addition of alcohol  
infusion based on traditional Italian  
cooking herbs 547665

AURA SUN 547867

Auxilium Fundacja Edukacji Społecznej 547988

Badme. 547864

BAZA Vintage 546628

BAZA ViNTAGE 546635

Bestway 546838

BEZCZELNIE ESTETYCZNI 547890

BIO MEDICA 547836

BioFema 547219

BOBSTRONG 548336

BOBSTRONG 548337

BOLO 548442

BRACIA SADOWNICY 545855

BROFTYAL 538831

BROMOFTYAL 538832

BROWAR KONTRAKTOWY EST. 2021  
HIRSCHBERGER JELENIA GÓRA 547582

bullk 547858

buud 548023

casto DRIVE 544768

CEDROB PRODUKT POLSKI OTWÓRZ / ZAMKNIJ   
przygotuj jak lubisz!  NA GRILLU 200°C  
W PIEKARNIKU NA PATELNI ZJEDZ JAK LUBISZ  
SZYBKO! WYGODNIE! SMACZNIE! WYŁĄCZNIE  
POLSKI KURCZAK! PRZYGOTUJ JAK LUBISZ!  
WYSTARCZY CHWILA, A MIĘSO BĘDZIE IDEALNE!  
RUMIANY I CHRUPIĄCY ELEMENT OBIADU! 
SZYBKO I WYGODNIE! 546453

CHEERLEADING W SZKOLE 546887

CTB 543695

Cudotwórnia 547686

D 545571

DLA KOSMETYKI 546377

DMK BUDOWNICTWO 545591

DreaMan 546086

DYLLI 545570

EASY2KNOW 546440

EduMowa gabinet terapii i rozwoju 547520

EKO INDEKS Millennium  
Potencjał eko-innowacyjności regionów 547861

Eko-indeks Millennium 547860

EKOMAR MAREK KRASOWSKI 547863

EKOMOTOR 495639

emho 548057

envirail 544140

Envirail 544141

ERGO GREEN 547922

erodate 545835

ESPEVIT 546515

F PROGRAM FABRYKA 547102

FAST&CRAZY Garage 548060

feelgood! FOR RUN 547256

FEMINOVA + 547724

FENIKS AGRO 547176

FF Fine Flora 547685

FIRST CAR 548066

FIWE FITNESS TRADE SHOW 547338

FIX IT GSM 547837

FIZYKA AR 548345

Flamingo IQ 545458

Flow Apps 547934

FUTURO INVEST 547613

GAWRA BARIBALA 548027

GL GOOD LIFE NIERUCHOMOŚCI 547565

GODN 546418

GORĄCY PRECEL F WIATRAK 548004

GORĄCY PRECEL F WIATRAK 548005

HAPPY JUMPER 546705

HelioExpert 547916

Henna Indyjska Raj BAQ Lawsonia Inermis 547776

HILDA 547883

HYMLET pompy z Tucholi 542520

IBUPROM EFFECT żel 514445

IBUPROM EFFECT żel 514446

imn Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice 493052

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO 477927

interms 546509

ispeed 547435
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IT Company 547885

Itd. COLLECTION 546820

JOY in me 547921

JUAN - BLATY, PŁYTY. JUAN - WSZYSTKO  
DO MEBLI 547302

kania 545314

Karolina Jop 547632

KINGA 523294

Klaunik 547998

Klub Myszki Norki 546930

Kobido Komplex 547498

konfitella 547438

KOŃSKA Dawka 546679

Król Majtek Pierwszy 547229

LABCENTER Life Agro Biotechnology 545765

Lamato 547679

Lamina 547680

LAR-MED 548064

LED line LITE 547721

LEDONE 547881

Leyla 547804

Luli BABY CARE 547745

Maelle 548283

magazynomaty.pl 542082

Maliwan 548001

MAM-FACH.info 545686

Materia 547681

Max twój wirtualny asystent 547954

medflow CENTRUM DIAGNOSTYKI  
OBRAZOWEJ 547692

MM CARS PREMIUM 545407

MONA MI 547448

MOON BLOOM 545279

MOVIES & LEARN 547826

MR. SZYBKA 546265

NAU JEWELLERY 547645

Nauka. To lubię - Tomasz Rożek 547913

NAUKOWELOVE 548021

nex 543897

Ola 545363

orion CAPITAL 547944

OSMOZIS EVO ONE 548369

Oxydia 547678

PalmTree 547215

Pan DJ DJ - MUZYK - KONFERANSJER 547893

Pan I Pani Panda ANIMACJE 548028

PARTINO 547234

PARTNER GOSPODARKA ODPADAMI 548391

PARTNER Sp. z o.o. Sp. K. 548393

PB PERFECT BEAUTY  
Educator by Justyna Wawrzeń 547984

Pelosin preszampon 547618

PERFECT PICTURE 546777

pgs 50 POLSKA GRUPA SERWISOWA 50 547690

PHOX 540675

PO PROSTU P 546215

Polacy na ratunek Żydom 497718

POLCOPTER 547813

polsat media 547475

polsat media 547477

POROTHERM KLIMA+ 545195

POWER CLEAN POZNAJ NASZĄ MOC 547174

Pozycja  obowiązkowa 547092

Prosto z Gara 545897

PROTIMASTER BIOAGRA EST.2004  
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 546892

PS PERFECT STAFF 547948

PUNKT ZIELARSKI 546676

PUXXXLE 547367

PYSZNA FABRYKA 547854

PYSZNA FABRYKA 547855

PYSZNA FABRYKA 547856

QUASPE 544048

QUESADO 547413

QUESADO 547414

RADIO PŁOCK FM 88,1 MHz 547983

RADIO PŁOCK FM 88,1 MHz 547985

Rolujto 548280

ROZUMÓWKI 547894

S SPOKOJNIE...i już jeździsz 547067

SAN ON-LINE 547383

SANTEX 547996

SAPOVENT 547601

SCHRONISKO „NA PALUCHU” 546120

scopehair 547857

SE 547409

SELF ESTEEM 547408

Sendify 533282

SILVANA HERITAGE 546157

SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU  
KETCHUPU DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI  
100 g produktu wyworzono z 160 g mięsa  
BEZ DODATKU: sztucznych barwników  
fosforanów glutaminianu sodu 537982

Solidele 547871

spc Strefa Pomp Ciepła 548105

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Nowoczesna 546321

S-TOOLS 546860

SUPLEKO 546678

SyKOF 547982

SYTENA 547911

Świeże Gelato z Wenecji Mazowsza 547433

Świeżo PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA 546167

TANDEM AUDIO BROKER 547987
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The Loft Beauty Salon 547946

TI MERITI UN CAFFE 540411

TIME OF OIL 548018

ubisell selling made simple 547489

U-BOOT shot bar 547103

Ukrainoczka WSCHODNIE PRODUKTY  
SPOŻYWCZE 547882

V4 Tax TAX ADVISORY 546374

VH VERLE HOME 547898

VINTAGE BAZA 546632

VONZZY 547980

WĄŻ 547828

wesel love DEKORACJE ŚLUBNE 503517

WILDA STORY 547615

WILKI dwa fashion design 548002

WOLTELITE.PL 547927

WOW hau 547923

WOW miau 547924

WPCARE 545580

XFEM 547774

YANKEE CAFFEE 547764

ZAPACHÓWKA 547892

Zielana 546677

Złoto Pienin 500279

ŹRÓDEŁKO ALKOHOLE I NAPOJE 547487

ŻELAZNA KLAPSZNITA 547114



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.

222694 ALSA (2022 09 26) 29, 30
857488 CNC (2022 08 05)

CFE: 27.05.01 9
1675283 BURNING (2022 09 14) 9, 28, 41
1688443 HOT WIN (2022 05 19, 2021 11 23) 9, 28, 41
1688547 LUN HYPER (2022 08 09)

CFE: 27.05.01 12
1688611 asimco (2022 08 12, 2022 02 18)

CFE: 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12 12
1688644 CroxX (2022 07 21)

CFE: 18.01.21, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12 1
1688691 (2022 08 22, 2022 05 13)

CFE: 26.03.01, 26.15.25, 29.01.01 25
1688704 RAY & JULES THE SUNNY KIND OF COFFEE 

(2022 05 23)
CFE: 01.01.02, 05.05.20, 17.02.17, 25.01.25, 
26.01.03, 26.04.02, 27.05.04, 29.01.13

30

1688749 (2022 08 24)
CFE: 28.03.00 24

1688772 Vectory (2022 06 09, 2021 12 10) 9, 35, 37, 42
1688774 Vectory (2022 06 09, 2021 12 10)

CFE: 26.03.23, 26.13.25, 27.05.01 9, 35, 37, 42
1688807 Flamy Dice (2022 05 19, 2021 11 24) 9, 28, 41
1688846 Glunovo (2022 07 21) 10
1688957 EAGLE CHEMICALS El Shark for Trade  

and Industry (2022 07 01)
CFE: 01.13.01, 26.04.05, 26.05.04, 27.05.10, 
28.01.00

1

1688988 MOOD!T (2022 07 14, 2022 01 25)
CFE: 24.17.04, 27.05.01, 29.01.04 20, 24, 25, 35

1689039 Probiotic Excellence Center (2022 07 26)
CFE: 26.04.05, 27.05.24, 29.01.12 5, 35, 42

1689087 Comodita (2022 03 21, 2021 09 27) 20, 24, 35
1689092 ENPAYBOARD (2022 03 22)

CFE: 27.05.01 17

1689132 Santini (2022 05 25)
CFE: 27.05.01 25

1689159 Book of Shining Hot 
(2022 07 25, 2022 02 01)

9, 28, 41

1689249 AMANTI (2022 08 04)
CFE: 24.09.03, 25.01.09, 26.01.04, 
26.11.12, 27.05.24

30, 35

1689326 DBG FYF Don Bosco Global Youth Film  
Festival (2022 05 02)
CFE: 07.01.24, 16.03.01, 27.05.01, 29.01.14 41

1689422 FIGHT DOG (2022 07 04, 2022 06 28)
CFE: 03.01.08, 27.05.17 32

1689470 VOLTA (2022 07 13) 9, 35, 37
1689729 (2022 05 06, 2021 12 17)

CFE: 05.05.19 9, 16, 35, 41, 42, 43
1689730 (2022 05 06, 2021 12 17)

CFE: 05.05.19 9, 16, 35, 41, 42, 43
1689731 bproauto (2022 05 06, 2022 05 05)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 
12, 17, 24, 37, 40

1689741 GEOPOST (2022 06 02, 2022 02 23)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 16, 35, 36, 39, 42

1689761 CALYBIOTA (2022 09 01, 2022 03 23) 1
1689844 SemDrain  

(2022 05 05, 2022 04 20)
6, 19, 35, 37

1689847 INFOCERT (2022 06 06) 9, 35, 38, 42
1689873 truEnergy (2022 06 16, 2022 02 01)

CFE: 27.05.01, 29.01.13 9, 11, 22
1689884 ALUTECH SMART (2022 06 29, 2022 03 30)

CFE: 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12 7, 9
1689976 VITAX (2022 03 05)

CFE: 24.17.20, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12 11, 21



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1688644, 1688957, 1689731, 1689761 

2  1689731 

3  1689731 

4  1689731 

5  1689039 

6  1689844 

7  1689731, 1689884 

8  1689731 

9  857488, 1675283, 1688443, 1688772, 1688774, 1688807, 1689159,
 1689470, 1689729, 1689730, 1689731, 1689741, 1689847, 1689873,
 1689884 

10  1688846 

11  1689731, 1689873, 1689976 

12  1688547, 1688611, 1689731 

16  1689729, 1689730, 1689741 

17  1689092, 1689731 

19  1689844 

20  1688988, 1689087 

21  1689976 

22  1689873 

24  1688749, 1688988, 1689087, 1689731 

25  1688691, 1688988, 1689132 

28  1675283, 1688443, 1688807, 1689159 

29  222694 

30  222694, 1688704, 1689249 

32  1689422 

35  1688772, 1688774, 1688988, 1689039, 1689087, 1689249, 1689470,
 1689729, 1689730, 1689741, 1689844, 1689847 

36  1689741 

37  1688772, 1688774, 1689470, 1689731, 1689844 

38  1689847 

39  1689741 

40  1689731 

41  1675283, 1688443, 1688807, 1689159, 1689326, 1689729, 1689730 

42  1688772, 1688774, 1689039, 1689729, 1689730, 1689741, 1689847 

43  1689729, 1689730



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.

541261 VALENTINO S.p.A.
2022 08 16 25

544834 ANDRZEJCZAK ANDRZEJ
2022 10 03 29, 35, 43

541273 Lafarge, S.A.
2022 10 11 1, 19, 37

547047 ŻUREK KATARZYNA PERFACE
2022 10 18 3

544007 SMA Solar Technology AG
2022 10 18 9, 39, 40

543964 Canyon Bicycles GmbH
2022 10 18 12, 35, 40

543212 INFORADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 10 18 38, 41



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

34/2022

71

1676333

1676333 Jackery  
(2022 06 15, 2022 02 17)           7, 11 Informacja ta  

nie powinna zostać 
opublikowana72 Wykaz klasowy: 7,11
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