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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na 
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towa-
rowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 7 listopada 2022 r. Nr ZT45

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) 515823 (220) 2020 07 09
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) KOKOSKI
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone pizze.

(210) 517061 (220) 2020 08 12
(731) HEMP CREATOR.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zabrze

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hemp Creator

(531) 01.03.06, 01.03.09, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 06.19.11, 
27.05.01, 27.05.11, 29.01.13

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki w formie olejków, olej-
ki do ciała [kosmetyki], 5 dietetyczne dodatki do żywności, 
dodatki dietetyczne, dodatki do żywności do celów nieme-
dycznych, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki 
witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, 
kapsułki odchudzające, lecznicze dodatki do żywności, mie-
szane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące su-
plementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suple-
mentami diety o smaku owocowym, mineralne suplementy 
diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, musujące tabletki witaminowe, odżywcze 
suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze, pre-
paraty multiwitaminowe, preparaty stosowane jako dodat-
ki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe, 
preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, 
preparaty zawierające witaminę C, preparaty zawierające 
witaminę A, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (su-
plementy), produkty dietetyczne dla osób chorych, prze-
ciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze 
uzyskane z ziół, przeciwutleniacze zawierające enzymy, 
przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające su-
plementy, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy 
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, su-
plementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, suplementy diety o działaniu ko-
smetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, suplementy diety składające się z aminokwasów, 

suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety 
składające się głównie z magnezu, suplementy diety skła-
dające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się 
głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne 
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy zioło-
we, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościo-
we, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchu-
dzanie, witaminy i preparaty witaminowe, 35 usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi.

(210) 518498 (220) 2020 09 22
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bankier
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące 
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamo-
wych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja 
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza 
odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, dokony-
wanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, do-
starczanie biznesowych informacji marketingowych, dostar-
czanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji 
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych online, działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach 
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handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron in-
ternetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja staty-
styk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing 
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący pro-
mocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing interne-
towy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunko-
wany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia 
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promo-
cyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach reklamowych, planowanie strategii marketingo-
wych, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w za-
kresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów re-
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów mar-
ketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów re-
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach rekla-
mowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam, 
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, projektowanie badań marketingowych, projektowa-
nie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulo-
tek reklamowych, promocja online sieci komputerowych 
i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodar-
czej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, pro-
mowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, 
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta 
program, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich w internecie, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie 
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promo-
wanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszcza-
nie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przy-

gotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w re-
klamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygoto-
wywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampa-
nii reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam 
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie re-
klam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów 
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie 
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów rekla-
mowych online, publikowanie tekstów reklamowych, reda-
gowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, 
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi 
reklamowe, reklama online poprzez komputerowe sieci ko-
munikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materia-
łów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektro-
niczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie pu-
bliczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów 
badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców online 
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, 
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
w internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowy-
mi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą marketin-
gu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem telefonu, 
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności internetu, reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, reklamy online, przygo-
towywanie reklam prasowych, reklamy telewizyjne, repro-
dukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skom-
puteryzowana promocja działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie raportów do celów marketingowych, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, telemarketing, two-
rzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie online przewodników reklamowych zawierających towa-
ry i usługi osób trzecich prowadzących handel online w in-
ternecie, udostępnianie raportów marketingowych, udziela-
nie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji 
związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji 
reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania 
sponsorów, usługi marketingowe, usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingo-
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi 
marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicz-
nego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania 
w zakresie reklamy, usługi promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem środków audiowizual-
nych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, usługi promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi 
promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone 
za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjno-marketin-
gowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi redakto-
rów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, 
usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji fi-
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nansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi rekla-
mowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i marketingowe, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe 
i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, 
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi rekla-
mowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsa-
mości marki, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sie-
ci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie promocji 
usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów war-
tościowych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towa-
rów, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy da-
nych, usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, usługi 
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, 
usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe 
związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związa-
ne z robotami publicznymi, usługi reklamy graficznej, usługi 
reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w za-
kresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu 
gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, 
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakre-
sie promocji, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem internetu i innych mediów, usługi w za-
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem telefonu, usługi w zakresie promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowa-
nia tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi 
w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy praso-
wej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tożsamości 
korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usłu-
gi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi 
w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w me-
diach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi 
współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością 
online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktuali-
zacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, wydawa-
nie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób 
trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, zarzą-
dzanie promocją sławnych osób, zawieranie umów reklamo-
wych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy 
i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja finan-
sowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 
świadczenie usług finansowych za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe 
świadczone przez Internet, usługi finansowe świadczone 
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi fi-

nansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, 
usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi fi-
nansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi infor-
macyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi pośred-
nictwa finansowego, skomputeryzowane usługi informacyj-
ne dotyczące ubezpieczeń, usługi doradcze dotyczące 
umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące rosz-
czeń ubezpieczeniowych, usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi dorad-
cze w zakresie ubezpieczeń, usługi informacyjne i konsulta-
cyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, usługi informacyj-
ne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi 
informacyjne związane z ubezpieczeniem, zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie szacowania 
i wycen mienia, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 
usługi wyceny antyków [ocena], udzielanie informacji, kon-
sultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie 
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi wyce-
ny mienia i majątku, usługi wyceny nieruchomości, wycena 
finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena 
w kwestiach majątku nieruchomego, wyceny finansowe nie-
ruchomości, usługi w zakresie kredytowania i udzielania po-
życzek, usługi w zakresie leasingu i factoringu, usługi w za-
kresie operacji bankowych i opłat ratalnych, usługi organiza-
cji sprzedaży ratalnej, usługi w zakresie pośrednictwa ma-
klerskiego na giełdach, usługi giełdowe, usługi bankowe, 
usługi w zakresie działalności finansowej, 38 udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, interaktywne przesyła-
nie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi wi-
deotekstowe, mobilne usługi medialne w postaci elektro-
nicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, pakieto-
wa transmisja danych i obrazów, przesyłanie danych za po-
średnictwem środków elektronicznych, przekazywanie in-
formacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie 
[transmisja] wiadomości, przesyłanie treści audio-wizualnych 
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multi-
medialnych, przesyłanie wiadomości, telekomunikacja infor-
macyjna (w tym strony internetowe), telekomunikacja infor-
macyjna, telematyczna komunikacja za pośrednictwem ter-
minali komputerowych, telematyczna transmisja danych 
i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, transmisja danych, 
transmisja danych na rzecz osób trzecich, transmisja danych, 
wiadomości i informacji, transmisja dźwięku, wideo i infor-
macji, transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, trans-
misja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci mul-
timedialnych, transmisja elektroniczna komunikatów pisem-
nych, transmisja filmów wideo, transmisja informacji do ce-
lów biznesowych, transmisja i odbiór [transmisja] informacji 
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 
transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów tele-
komunikacyjnych, transmisja informacji poprzez systemy ko-
munikacji wideo, transmisja informacji poprzez kody telema-
tyczne, transmisja informacji do celów domowych, transmi-
sja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja infor-
macji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicz-
nych sieci komunikacyjnych, transmisja krótkich wiadomości, 
transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, 
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mo-
bilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja na-
grań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, 
transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci 
multimedialnych, transmisja wiadomości i aktualności, trans-
misja wiadomości i obrazów, usługi agencji prasowej [komu-
nikacja], usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych 
w zakresie transmisji elektronicznej, użytkowanie elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, użytkowanie sieci teleko-
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munikacyjnej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, 
wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] za-
kładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wysyła-
nie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 
41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa konfe-
rencji, usługi w zakresie szkoleń na odległość, usługi naucza-
nia i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi doty-
czące publikowania książek i tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, 
publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych 
w tej klasie, organizowanie i prowadzenie seminariów, sym-
pozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 518499 (220) 2020 09 22
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bankier.pl
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące 
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamo-
wych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja 
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informa-
cji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza od-
bioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, 
analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analizy 
odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarcza-
nie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie 
informacji marketingowych, dostarczanie informacji marke-
tingowej, dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, dostarczanie informacji 
na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych 
do przeszukiwania konsultowanych online, działalność rekla-
mowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych 
i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w ce-
lach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z re-
klamą, indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, informacja marketingowa, kampanie 
marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogło-
szeń reklamowych do wykorzystania w formie stron interne-
towych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w in-
ternecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk 
związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing bez-
pośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, 
marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż sprze-
daż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, 
marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing 
towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, 
marketing w ramach wydawania oprogramowania, oceny 

szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia drobne, 
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, 
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opra-
cowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz 
innych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki-
warek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przepro-
wadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przepro-
wadzanie imprez reklamowych, organizowanie i prowadze-
nie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób 
trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń pro-
mocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach pro-
mocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach rekla-
mowych, planowanie strategii marketingowych, pośrednic-
two w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, 
prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, pro-
dukcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam 
radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamo-
wych i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produk-
cja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produk-
cja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja na-
grań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo 
w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, produkcja reklam, produkcja wizualnych 
materiałów reklamowych, profilowanie konsumentów do ce-
lów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie ba-
dań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, 
projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja 
online sieci komputerowych i stron internetowych, promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promo-
cja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promo-
wanie działalności gospodarczej, promowanie [reklama] dzia-
łalności gospodarczej, promowanie sprzedaży przy użyciu 
mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promo-
cyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputero-
we i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez prefero-
wany przez klienta program, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interne-
towych, promowanie towarów i usług osób trzecich w inter-
necie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie 
usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trze-
cich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób 
trzecich, promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie 
i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamo-
wych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji 
do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów rekla-
mowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamo-
wych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie 
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowy-
wanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób 
trzecich, przygotowywanie materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingo-
wych dla osób trzecich, przygotowywanie planów marketin-
gowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowa-
nie materiałów reklamowych online, publikowanie tekstów 
reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, re-
klama biznesowych stron internetowych, reklama i marke-
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ting, reklama i usługi reklamowe, reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama po-
przez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama 
promocyjna projektów badawczych, reklama towarów 
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika 
online do przeszukiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszu-
rach i gazetach, reklama w internecie dla osób trzecich, rekla-
ma w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym pro-
mowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomo-
cą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośred-
nictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności internetu, reklama za pośred-
nictwem sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklamy 
online, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy telewi-
zyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozwijanie kon-
cepcji reklamowych, rozpowszechnianie danych związanych 
z reklamą, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię-
biorstw, skomputeryzowana promocja działalności gospo-
darczej, sporządzanie raportów do celów marketingowych, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych, telemarketing, 
tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów rekla-
mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostęp-
nianie online przewodników reklamowych zawierających to-
wary i usługi osób trzecich prowadzących handel online 
w internecie, udostępnianie raportów marketingowych, 
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie in-
formacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi 
agencji reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozy-
skiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi marketin-
gowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marke-
tingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu tele-
fonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, 
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi plano-
wania w zakresie reklamy, usługi promocji działalności gospo-
darczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizu-
alnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczo-
ne za pośrednictwem telefonu, usługi promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi 
promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone 
za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjno-marketingo-
we przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi redaktorów 
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi 
reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finanso-
wych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi 
reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe 
dotyczące gazet, usługi reklamowe i marketingowe, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi 
reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzeda-
ży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu 
elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi 
reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe 
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości 
marki, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kom-
puterowej, usługi reklamowe w zakresie promocji usług ma-

klerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, 
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi re-
klamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usłu-
gi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi rekla-
mowe za pośrednictwem internetu, usługi reklamowe zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi rekla-
mowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe 
związane z książkami, usługi reklamowe związane z pracami 
publicznymi, usługi reklamowe związane z robotami publicz-
nymi, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, 
usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie marketingu 
produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, 
usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakresie 
ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficz-
nego do celów reklamowych, usługi w zakresie promocji, 
usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednic-
twem internetu i innych mediów, usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji działal-
ności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, 
usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem teleksu, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamo-
wych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi 
w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy cy-
frowej, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie 
reklamy, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi 
w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworze-
nia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie zakupu środ-
ków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi wprowa-
dzania produktów na rynek, usługi współpracy z blogerami, 
usługi zarządzania społecznością online, usługi związane 
z publiczną prezentacją produktów, wprowadzanie na rynek 
nowych produktów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji 
produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 
wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wykonywanie mate-
riałów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, za-
mieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapewnianie rankin-
gów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, zarządzanie promocją sławnych osób, za-
wieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie 
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, 
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich na stronach internetowych, 36 usługi finansowe, pienięż-
ne i bankowe, informacja finansowa, usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie finansów, świadczenie usług finanso-
wych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, usługi finansowe świadczone przez Internet, usługi 
finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za po-
mocą telefonu, usługi finansowe świadczone za pomocą 
środków elektronicznych, usługi finansowe z zakresu zarzą-
dzania majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością 
gospodarczą, usługi informacyjne dotyczące rachunków 
bankowych, usługi pośrednictwa finansowego, skomputery-
zowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, usługi 
doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi do-
radcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, usługi do-
radcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpiecze-
niowego, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi in-
formacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finan-
sów, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków 
ubezpieczeń, usługi informacyjne związane z ubezpiecze-
niem, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi 
w zakresie szacowania i wycen mienia, usługi w zakresie wy-
ceny nieruchomości, usługi wyceny antyków [ocena], udzie-
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lanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny fi-
nansowej, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieru-
chomości, usługi wyceny mienia i majątku, usługi wyceny 
nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego i nie-
ruchomości, wycena w kwestiach majątku nieruchomego, 
wyceny finansowe nieruchomości, usługi w zakresie kredyto-
wania i udzielania pożyczek, usługi w zakresie leasingu i fac-
toringu, usługi w zakresie operacji bankowych i opłat ratal-
nych, usługi organizacji sprzedaży ratalnej, usługi w zakresie 
pośrednictwa maklerskiego na giełdach, usługi giełdowe, 
usługi bankowe, usługi w zakresie działalności finansowej, 
38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, inte-
raktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, inte-
raktywne usługi wideotekstowe, mobilne usługi medialne 
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozryw-
kowych, pakietowa transmisja danych i obrazów, przesyłanie 
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przeka-
zywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie treści audio-
-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych 
sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, telekomuni-
kacja informacyjna (w tym strony internetowe), telekomuni-
kacja informacyjna, telematyczna komunikacja za pośrednic-
twem terminali komputerowych, telematyczna transmisja 
danych i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, transmisja 
danych, transmisja danych na rzecz osób trzecich, transmisja 
danych, wiadomości i informacji, transmisja dźwięku, wideo 
i informacji, transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, 
transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci 
multimedialnych, transmisja elektroniczna komunikatów pi-
semnych, transmisja filmów wideo, transmisja informacji 
do celów biznesowych, transmisja i odbiór [transmisja] infor-
macji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nej, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów 
telekomunikacyjnych, transmisja informacji poprzez systemy 
komunikacji wideo, transmisja informacji poprzez kody tele-
matyczne, transmisja informacji do celów domowych, trans-
misja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja in-
formacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicz-
nych sieci komunikacyjnych, transmisja krótkich wiadomości, 
transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, 
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mo-
bilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja na-
grań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, 
transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci 
multimedialnych, transmisja wiadomości i aktualności, trans-
misja wiadomości i obrazów, usługi agencji prasowej [komu-
nikacja], usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych 
w zakresie transmisji elektronicznej, użytkowanie elektronicz-
nych sieci komunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomuni-
kacyjnej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, wi-
deokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakła-
dane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wysyłanie, 
otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, przesyłanie in-
formacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 41 pu-
blikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa konfe-
rencji, usługi w zakresie szkoleń na odległość, usługi naucza-
nia i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi doty-
czące publikowania książek i tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, 
publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych 
w tej klasie, organizowanie i prowadzenie seminariów, sym-
pozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 520767 (220) 2020 11 10
(731) ROSZKIEWICZ AGNIESZKA, Wola Gołkowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLISTIC SPORT CLINIC

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, usługi reklamowe i promocyjne, porady 
odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, porady od-
nośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie 
klubów fitness, usługi w zakresie kart lojalnościowych, wyda-
wanie bonów wartościowych w związku z programami lojal-
nościowymi, usługi marketingowe, analizy i raporty marke-
tingowe, doradztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, 
usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, usługi 
w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy za pośrednic-
twem sieci komputerowych, 41 treningi fitness, udzielanie 
informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednic-
twem strony internetowej online, usługi siłowni związane 
z treningiem siłowym, usługi siłowni, usługi siłowni związane 
z kulturystyką, fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness, usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi trenerskie w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie informacji dotyczą-
cych treningu fitness za pomocą portalu on-line, 44 masaż 
sportowy, masaż tkanek głębokich, zabiegi kosmetyczne.

(210) 537386 (220) 2021 12 03
(731) WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA, Palmiry
(540) (znak słowny)
(540) Bagażowe LAST MINUTE
(510), (511) 18 Aktówka, Bagaż, Organizery podróżne przy-
stosowane do bagażu, Plecaki, Podróżne torby na ubranie, 
Torby, Torby plażowe, Torebki, Torby turystyczne, Walizki, 
Walizki z kółkami, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 
35 Agencje reklamowe, Marketing ukierunkowany, Prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, Produkcja filmów reklamowych, Reklama, Reklama 
korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Re-
klamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Usługi Marke-
tingowe.

(210) 540269 (220) 2022 02 23
(731) ZAJDA MACIEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGENDARY SPIRIT ZŁOTA RYBKA Premium Quality

(531) 03.09.01, 03.09.24, 25.01.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.24, 
29.01.13

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
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(210) 540275 (220) 2022 02 23
(731) ZAJDA MACIEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGENDARY SPIRIT ZŁOTA RYBKA Premium Quality

(531) 03.09.01, 03.09.24, 25.01.01, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 540868 (220) 2022 03 14
(731) WEGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wodzisław Śląski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bingo

(531) 27.07.01, 19.01.12, 29.01.13, 01.17.11
(510), (511) 5 Podpaski, 6 Folia aluminiowa, 16 Papier do pie-
czenia, Papier toaletowy w rolkach, Ręczniki papierowe, Chu-
steczki higieniczne, Worki na śmieci, Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Folia 
spożywcza, Papierowe worki na śmieci, Papier do pakowania 
żywności, Torby do pakowania wykonane z biodegradowal-
nego papieru, Torby na zakupy, 29 Kapusta kwaszona, Kefir 
[napój mleczny], Jogurty, Masło, Margaryna, Mleko, Produk-
ty serowarskie, Śmietana, Zsiadłe mleko, Jaja, Frankfurterki, 
Kiełbasy, Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, Produkty 
mięsne mrożone, Szynka, Oleje spożywcze, Tłuszcze do go-
towania, Wyroby z masła, Ekstrakty z pomidorów, Ekstrakty 
warzywne do gotowania, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, Groszek konserwowy, Grzyby gotowe 
do spożycia, Grzyby konserwowane, Kiełbaski wegetariań-
skie, Konserwowane warzywa, Kukurydza słodka [konserwo-
wana], Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców 
suszonych, Mieszanki warzywne, Nasiona jadalne, Ogórki 
korniszony, Owoce konserwowane, Papryka, przetworzona, 
Orzechy solone, Orzechy prażone, Orzechy łuskane, Pikle, 
Pomidory, przetworzone, Produkty z suszonych owoców, 
Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Rodzynki, Sałatki 
owocowe, Soczewica, Suszone daktyle, Suszone figi, Suszo-
ne grzyby jadalne, Suszone owoce, Warzywa kapustne, prze-
tworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa marynowane, 
Warzywa mrożone, Zagęszczone sosy pomidorowe, Dżemy, 
Koncentraty pomidorowe [purée], Marmolada, Masło z orze-
chów, Przecier pomidorowy, Koncentraty zup, Kostki buliono-
we, Zupy, Buliony, Chipsy owocowe, Gotowe dania warzyw-
ne, Gotowe dania z mięsa, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski 
na bazie mleka, Przekąski na bazie sera, Przekąski z owoców, 
Sałatki gotowe, Sałatki warzywne, Zupy błyskawiczne, Zupy 
w proszku, Mrożone owoce, Mięso w puszce [konserwy], Pa-
sty mięsne (w tym pasztety, smalec), Flaki, Galaretki, 30 Ba-
tony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Chipsy [pro-
dukty zbożowe], Chrupki kukurydziane, Ciasta [słodkie lub 
słone], Dania na bazie ryżu, Gotowe pizze, Gotowe przekąski 

na bazie zbóż, Kanapki, Gotowe potrawy zawierające [głów-
nie] ryż, Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy o smaku sera, 
Krakersy ryżowe, Kukurydza prażona [popcorn], Mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone posiłki 
składające się głównie z ryżu, Naleśniki, Placki, Pizze [gotowe], 
Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski z kukurydzy, Wa-
fle ryżowe, Aromaty do żywności, Bazylia, suszona, Chrzan 
[sos przyprawowy], Curry [przyprawa], Cynamon [przypra-
wa], Czerwona papryka w proszku [gochutgaru], Czosnek 
mielony [przyprawa], Dodatki smakowe i przyprawy, Esencje 
do gotowania, Gałka muszkatołowa, Imbir [przyprawa], Kon-
centraty warzywne stosowane jako przyprawy, Kuchenna 
(Sól -), Kurkuma, Marynaty, Octy, Papryka [przyprawy], Pasty 
czekoladowe do chleba, Pieprz, Produkty na bazie czekolady, 
Przyprawy, Sól, Sosy, Sosy owocowe, Wanilia, Wzmacniacze 
smaku do żywności [inne niż olejki eteryczne], Zioła suszo-
ne, Bułki, Bułka tarta, Bagietki, Ciastka herbaciane, Chleb ra-
zowy, Chleb wielozbożowy, Chleb żytni, Herbatniki [słodkie 
lub słone], Pieczywa chrupkie, Słodkie bułeczki, Suchary, 
Świeży chleb, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Herbatniki, Mrożone 
wyroby piekarnicze, Paszteciki, Pasty czekoladowe, Rogaliki, 
Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające 
owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Wafelki, Ba-
toniki, Czekoladki z nadzieniem, Lizaki, Landrynki, Nadzie-
wana czekolada, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, 
Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze z czekolady, Żelki 
[wyroby cukiernicze], Batony zbożowe, Cukier, Miód, Słodkie 
polewy i nadzienia, Lód, Lody jadalne, Sorbety, Czekolada, 
Czekoladki, Herbaty, Kawa, Kakao, Napoje czekoladowe, Na-
poje kawowe, Makarony, Produkty zbożowe, Biszkopty, Płatki 
śniadaniowe, Płatki zbożowe, Kasze, Spaghetti i klopsy, Ryż, 
Budynie deserowe w proszku, 31 Świeże owoce i warzywa, 
Karma dla zwierząt, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, 
Karmy w puszce przeznaczone dla kotów, Karma dla zwie-
rząt domowych, 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, 35 Prowadze-
nie punktów sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, 
Świece, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Produkty farma-
ceutyczne, Sztućce, Maszynki do golenia, Noże, Nożyczki, 
Żelazka, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cy-
frowych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą-
czania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji 
energii elektrycznej, Czajniki elektryczne, Elektryczne naczy-
nia do gotowania, Papier i karton, Materiały biurowe, Mate-
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, Przybory oraz po-
jemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Grzebienie 
i gąbki, Sprzęt do czyszczenia, Wyroby szklane, porcelanowe 
i ceramiczne, Przybory toaletowe, Tekstylia i substytuty tek-
styliów, Narzuty na łóżka, Obrusy, Odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne, 
Ozdoby choinkowe, Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne, Konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, Mleko i produkty 
mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Kawa, herbata, kakao i sub-
stytuty kawy, Ryż, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, Drożdże, 
proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), 
Przyprawy, Lód, Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, Surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa, 
Naturalne rośliny i kwiaty, Karma dla zwierząt, Piwo, Wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
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Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, Napoje alkoholowe, Tytoń, Papierosy, 
Przybory dla palaczy, Zapałki.

(210) 541203 (220) 2022 03 25
(731) BAZELAK MATEUSZ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prezentujemy lepiej WWW.PREZENTUJEMYLEPIEJ.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.03.03, 19.03.25
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne: pasztet mięsny, kon-
serwy mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), przyrzą-
dzone mięso konserwowe w puszce, przetworzone produkty 
mięsne, Przetworzone owoce, grzyby, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych: galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski 
owocowe, koncentraty soków warzywnych do konsump-
cji, konserwy, marynaty, liofilizowane warzywa, mieszanki 
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, orzechy 
jadalne, owoce aromatyzowane, owoce konserwowane w al-
koholu, owoce konserwowe w plasterkach w słoikach, owo-
ce konserwowe w słoikach, przeciery owocowe, przeciery 
warzywne, przetwory owocowe, rodzynki, suszona żurawi-
na, suszone borówki, suszone daktyle, suszone figi, suszone 
owoce, warzywa suszone, dżemy, batoniki na bazie owoców 
i orzechów, 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski: gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, Sól, przyprawy i do-
datki smakowe: przyprawy korzenne, pikantne sosy, czatnej 
i pasty (gotowe sosy, ketchup, musztarda), Wypieki, wyroby 
cukiernicze, czekolada i desery: wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty, ciasteczka, pierniki, wafelki, cukierki, batony, guma do żu-
cia, batoniki, czekolada, czekolada mleczna w tabliczkach, 
czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki z nadzieniem, na-
dziewana czekolada, pralinki, praliny wytworzone z czeko-
lady, praliny z płynnym nadzieniem, słodycze, słodycze cze-
koladowe, wyroby cukiernicze z czekolady, czekoladki, Cukry, 
Naturalne słodziki, polewy i nadzienia, Produkty pszczele: 
miód, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów: herbata, 
kawa, kakao, ziarno kawy, 33 Esencje i ekstrakty alkoholowe: 
alkoholowe ekstrakty owocowe, Napoje alkoholowe (z wyjąt-
kiem piwa): alkohole wysokoprocentowe, likiery, miód pitny, 
napoje alkoholowe niskoprocentowe, wina (wino białe, wino 
czerwone, wina różowe), rum, whisky, wiśniówka, wódka, na-
lewki, 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów: zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoho-
lowe (zakup towarów dla innych przedsiębiorstw), organizo-
wanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej: usługi handlu detalicznego 
związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napo-
jami alkoholowymi, usługi sprzedaży za pomocą katalogów 
w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z napojami alkoholowymi, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne: udostępnianie online przewodników reklamo-
wych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzą-
cych handel online w Internecie, marketing towarów i usług 

na rzecz innych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, promowanie sprze-
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem 
imprez promocyjnych, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 
Produkcja wina na rzecz osób trzecich, Palenie i przetwarzanie 
kawy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje: winiarnie, 
44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i le-
śnictwa: uprawa winogron do produkcji wina.

(210) 543881 (220) 2022 06 07
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLOROWE karty

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 9 Audiobooki (książki mówione), e-booki (książki 
w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, inter-
fejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe 
bazy danych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych, 
16 Publikacje periodyczne, broszury, ulotki, gazety, karty pocz-
towe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, Kalenda-
rze z kartkami do wyrywania, Kartki okolicznościowe, Pape-
teria, katalogi, Komiksy, Koperty, Książki, Mapy geograficzne, 
Notesy, Reprodukcje obrazów, Papier do pakowania, Podręcz-
niki, Torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, 
Publikacje reklamowe, Materiały drukowane, Nalepki, Naklej-
ki, Artykuły i materiały piśmienne, 28 Gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne nie zawarte w innych klasach, gry 
i zestawy i pudełka do zabaw, balony, karty do gry, maski 
do zabawy i na twarz, puzzle, maski zabawkowe, gry elektro-
niczne, 41 Przedszkola, informacja o edukacji, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, spraw-
dziany edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone przez szko-
ły, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publi-
kowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisanie tekstów 
innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż 
reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich 
nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowa-
nia konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowa-
nia książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elek-
troniczne on-line elektronicznych książek i czasopism, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, 
kongresów i zjazdów.

(210) 544290 (220) 2022 06 21
(731) KODANO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karl opti

(531) 16.03.13, 27.05.01, 27.01.06, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 Szkła korekcyjne, szkła do okularów, okulary 
korekcyjne, 35 Prowadzenie sklepu internetowego w zakre-
sie: szkła kontaktowe, pojemniczki na soczewki, szkła korek-
cyjne, oprawy do okularów, okulary korekcyjne.
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(210) 544312 (220) 2022 06 21
(731) Milpex s.r.o., Hradec Králové, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco BAMBOO

(531) 05.03.14, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Bielizna osobista i nocna, Figi, Bokserki, Biu-
stonosze, Odzież, Odzież sportowa, Legginsy, Koszulki z krót-
kim rękawem.

(210) 544399 (220) 2022 06 24
 (310) 4833791 (320) 2022 01 13 (330) FR
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER, Paryż, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LV

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.15, 26.04.03, 26.04.15, 
05.05.20

(510), (511) 9 Pliki komputerowe do pobrania zawierające 
wirtualne miejsca lub postacie do użytku online oraz w środo-
wiskach rozszerzonej lub mieszanej rzeczywistości; Cyfrowe 
artykuły kolekcjonerskie i niewymienialne tokeny do użytku 
online oraz w środowiskach rozszerzonej lub mieszanej rze-
czywistości; Oprogramowanie do gier rzeczywistości miesza-
nej do pobrania; Oprogramowanie komputerowe do pobra-
nia do handlowania, wymiany, udostępniania, przeglądania, 
przechowywania i zarządzania wirtualnymi towarami, cyfro-
wymi artykułami kolekcjonerskimi i niewymienialnymi tokena-
mi; Oprogramowanie komputerowe do pobrania do handlo-
wania, wymiany, udostępniania, przeglądania, przechowywa-
nia i zarządzania wirtualnymi miejscami lub postaciami; Opro-
gramowanie komputerowe do pobrania zawierające wirtual-
ne lokalizacje lub postacie; Aplikacje mobilne do pobrania 
do handlowania, przeglądania, przechowywania i zarządzania 
wirtualnymi towarami, cyfrowymi artykułami kolekcjonerskimi 
i niewymienialnymi tokenami; Aplikacje mobilne do pobrania 
do handlowania, przeglądania, przechowywania i zarządzania 
wirtualnymi lokalizacjami lub postaciami; Portfel sprzętowy 
zawierający wirtualne miejsca lub postacie; Gogle rozszerzo-
nej lub mieszanej rzeczywistości; Udostępnianie do pobrania 
oprogramowania do gier wirtualnych, rozszerzonej lub mie-
szanej rzeczywistości; Udostępnianie do pobrania oprogra-
mowania do gier elektronicznych; Oprogramowanie wirtual-
nej, rozszerzonej lub mieszanej rzeczywistości do pobrania; 
Oprogramowanie do pobrania do tworzenia, produkcji, mo-
dyfikowania, handlu, wymiany, udostępniania animowanych 
lub nieanimowanych obrazów; Filmy, teksty i treści audio 
w środowiskach online lub offline rzeczywistości wirtualnej, 
rozszerzonej lub mieszanej; Oprogramowanie do pobrania 

do tworzenia sieci społecznościowych i interakcji ze społecz-
nościami online i w środowisku rzeczywistości wirtualnej, roz-
szerzonej lub rzeczywistości mieszanej; Oprogramowanie 
do pobrania umożliwiające dostęp do multimedialnych treści 
rozrywkowych; Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
umożliwiające dostęp do środowiska rzeczywistości wirtual-
nej, rozszerzonej lub mieszanej; Oprogramowanie do pobra-
nia do tworzenia, produkcji, modyfikowania, uzyskiwania do-
stępu, przeglądania, używania, handlowania, wymiany, udo-
stępniania animowanych i nieanimowanych cyfrowych wizu-
alizacji towarów wirtualnych, mianowicie zegarków, biżuterii, 
okularów, perfum, kosmetyków, artykułów sportowych, zasta-
wy stołowej, artykułów dekoracyjnych, świec, toreb, bagaży, 
odzieży, obuwia, nakrycia głowy, akcesoriów, mebli, dzieł sztu-
ki, postaci, awatarów, lokalizacji, cyfrowych nakładek i skórek 
w wirtualnych, rozszerzonych lub mieszanych środowiskach 
online lub offline; Klucze kryptograficzne do pobrania 
do otrzymywania i wydawania kryptowaluty; Portfele sprzęto-
we; Okulary i soczewki do wirtualnej, rozszerzonej lub miesza-
nej rzeczywistości; Okulary 3D, inteligentne okulary; Oprogra-
mowanie do pobrania i platformy komputerowe w postaci 
oprogramowania do pobrania do uzyskiwania dostępu, kupo-
wania, wypożyczania, udostępniania, wymiany, tworzenia, 
przeglądania, zarządzania, obsługi, używania i interakcji z wir-
tualnymi towarami, miejscami lub postaciami, cyfrowymi arty-
kułami kolekcjonerskimi lub niewymienialnymi tokenami 
w wirtualne, rozszerzone lub mieszane środowiska online lub 
offline; Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące]; Ręka-
wiczki wyposażone w czujniki; Rękawice do wirtualnej rzeczy-
wistości; Hologramy; Zdjęcia holograficzne; Filmy holograficz-
ne; Wydruki holograficzne; Ekrany holograficzne; Zegarki inte-
ligentne, 9 z pierwszeństwem nr 4833791 FR od 13.01.2022 r. 
Oprogramowanie; Pliki komputerowe do pobrania zawierają-
ce wirtualne towary do użytku online oraz w środowiskach 
wirtualnej rzeczywistości; Cyfrowe artykuły kolekcjonerskie 
i niewymienialne tokeny do użytku online oraz w środowi-
skach wirtualnej rzeczywistości; Oprogramowanie do gier wir-
tualnych, rozszerzonej rzeczywistości do pobrania; Oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania do zarządzania transak-
cjami z wykorzystaniem kryptowalut za pomocą technologii 
łańcucha bloków (”blockchain”); Oprogramowanie kompute-
rowe do pobrania zawierające wirtualne towary, cyfrowe arty-
kuły kolekcjonerskie i niewymienialne tokeny; Aplikacje do po-
brania do użytku z telefonami komórkowymi; Niewymienialne 
tokeny (NFT) i inne tokeny aplikacji; Portfel sprzętowy zawiera-
jący wirtualne towary, cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie 
i niewymienialne tokeny; Gogle wirtualnej rzeczywistości,  
35 Usługi wynajmu wirtualnych towarów, postaci lub miejsc, 
cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich lub niewymienial-
nych tokenów, online w środowiskach wirtualnej, rozszerzonej 
lub mieszanej rzeczywistości; Usługi sprzedaży detalicznej lub 
wynajmu wirtualnych towarów, postaci lub lokalizacji, cyfro-
wych przedmiotów kolekcjonerskich lub niewymienialnych 
tokenów w fizycznych lokalizacjach; Usługi handlu detaliczne-
go lub wynajmu online towarów fizycznych w środowisku 
online lub offline, w środowisku wirtualnym, rozszerzonej lub 
mieszanej rzeczywistości; Usługi sprzedaży detalicznej lub wy-
najmu towarów fizycznych w fizycznych lokalizacjach; Usługi 
sprzedaży detalicznej lub wynajmu towarów, postaci lub 
miejsc fizycznych; Udostępnianie rynku online lub offline dla 
finansujących, najemców wirtualnych towarów, miejsc lub po-
staci, cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich i niewymie-
nialnych tokenów; Udostępnianie rynku w wirtualnych, rozsze-
rzonych lub mieszanych środowiskach online lub offline dla 
kupujących, najemców, najemców i sprzedawców fizycznych 
towarów lub lokalizacji; Promowanie i reklama wirtualnych 
miejsc lub postaci; Usługi aukcyjne dotyczące wirtualnych 
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miejsc lub postaci; Organizowanie i prowadzenie wydarzeń 
w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych w od-
niesieniu do wirtualnych miejsc lub postaci; Organizowanie 
i prowadzenie pokazów handlowych, pokazów mody i wy-
staw w środowiskach wirtualnych, rozszerzonej lub mieszanej 
rzeczywistości online lub offline w celach komercyjnych lub 
reklamowych; Administrowanie programami lojalności konsu-
menta, 35 z pierwszeństwem nr 4833791 FR od 13.01.2022 r. 
Usługi sprzedaży detalicznej wirtualnych towarów, cyfrowych 
przedmiotów kolekcjonerskich lub niewymienialnych toke-
nów; Udostępnianie rynku online lub offline dla kupujących 
i sprzedawców wirtualnych towarów, cyfrowych przedmio-
tów kolekcjonerskich i niewymienialnych tokenów; Promowa-
nie i reklama wirtualnych towarów, cyfrowych przedmiotów 
kolekcjonerskich i niewymienialnych tokenów; Usługi aukcyj-
ne dotyczące wirtualnych towarów, cyfrowych przedmiotów 
kolekcjonerskich i niewymienialnych tokenów; Organizowanie 
i prowadzenie wydarzeń w celach handlowych, promocyj-
nych lub reklamowych w odniesieniu do wirtualnych towa-
rów, cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich i niewymie-
nialnych tokenów, 36 z  pierwszeństwem nr  4833791 FR 
od 13.01.2022 r. Usługi finansowe związane z wirtualnymi to-
warami, miejscami lub postaciami, cyfrowymi artykułami ko-
lekcjonerskimi i niewymienialnymi tokenami; Sprawy mone-
tarne związane z wirtualnymi towarami, miejscami lub posta-
ciami, cyfrowymi artykułami kolekcjonerskimi i niewymienial-
nymi tokenami; Zbieranie funduszy i sponsorowanie finanso-
we związane z wirtualnymi towarami, miejscami lub postacia-
mi, cyfrowymi artykułami kolekcjonerskimi i niewymienialny-
mi tokenami, 41 Usługi rozrywkowe online i offline, a mianowi-
cie dostarczanie online wirtualnych miejsc lub postaci; Usługi 
rozrywkowe, a mianowicie udostępnianie gier online, w któ-
rych gracze mogą wygrywać wirtualne miejsca lub postacie; 
Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania do gier 
w rzeczywistości rozszerzonej lub mieszanej; Organizacja, 
przygotowanie, produkcja i prowadzenie imprez rozrywko-
wych, sympozjów, konferencji, kongresów, w środowisku onli-
ne lub offline rzeczywistości wirtualnej, rozszerzonej lub mie-
szanej; Organizacja, realizacja i produkcja pokazów i pokazów 
mody w środowiskach wirtualnej, rozszerzonej lub mieszanej 
rzeczywistości online lub nie w celach rozrywkowych; Organi-
zowanie targów i wystaw w środowiskach wirtualnej, rozsze-
rzonej lub mieszanej rzeczywistości, online lub nie, w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych; Zapewnianie i prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem w środowiskach wirtualnej, roz-
szerzonej lub mieszanej rzeczywistości online lub offline w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, 41 z  pierwszeństwem 
nr 4833791 FR od 13.01.2022 r. Usługi rozrywkowe, a miano-
wicie dostarczanie online wirtualnych towarów, cyfrowych 
przedmiotów kolekcjonerskich i niewymienialnych tokenów; 
Usługi rozrywkowe, a mianowicie udostępnianie gier online, 
w których gracze mogą wygrywać wirtualne towary, cyfrowe 
artykuły kolekcjonerskie, niewymienne tokeny, cyfrowe toke-
ny lub inne tokeny aplikacji; Udostępnianie oprogramowania 
nie do pobrania do gier w rzeczywistości wirtualnej; Udostęp-
nianie oprogramowania nie do pobrania do gier elektronicz-
nych, 42 Udostępnianie oprogramowania komputerowego 
nie do pobrania zawierającego wirtualne towary, cyfrowe ar-
tykuły kolekcjonerskie i niewymienialne tokeny; Udostępnia-
nie oprogramowania komputerowego nie do pobrania zawie-
rającego wirtualne lokalizacje lub postacie; Elektroniczne 
przechowywanie wirtualnych miejsc lub postaci; Chmura ob-
liczeniowa do oprogramowania do handlu, przeglądania, za-
rządzania i uwierzytelniania wirtualnych towarów, cyfrowych 
przedmiotów kolekcjonerskich i niewymienialnych tokenów; 
Chmura obliczeniowa do oprogramowania do handlu, prze-
glądania, zarządzania i uwierzytelniania wirtualnych miejsc lub 

postaci; Oprogramowanie nie do pobrania do tworzenia, pro-
dukcji, modyfikowania, uzyskiwania dostępu, przeglądania, 
używania, handlu, wymiany, udostępniania animowanych 
i nieanimowanych cyfrowych wizualizacji towarów wirtual-
nych, mianowicie zegarków, biżuterii, okularów, perfum, ko-
smetyków, artykułów sportowych, zastawy stołowej, dekora-
cyjnych przedmiotów, świec, toreb, bagaży, odzieży, obuwia, 
nakrycia głowy, akcesoriów, mebli, dzieł sztuki, postaci, awata-
rów, lokalizacji, cyfrowych nakładek i skórek w wirtualnych, 
rozszerzonych lub mieszanych środowiskach online lub offli-
ne; Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania lub plat-
form, które umożliwiają użytkownikom dostęp, kupowanie, 
wypożyczanie, udostępnianie, handel, tworzenie, przegląda-
nie, zarządzanie, używanie, interakcję z wirtualnymi towarami, 
lokalizacjami lub postaciami, cyfrowymi artykułami kolekcjo-
nerskimi i niewymienialnymi tokenami; Udostępnianie opro-
gramowania komputerowego nie do pobrania do uzyskiwa-
nia dostępu, tworzenia, produkcji, modyfikowania, przegląda-
nia, używania, handlu, wymiany, udostępniania, zarządzania, 
wirtualnych, rozszerzonych lub mieszanych środowisk rzeczy-
wistości online lub offline, 42 z pierwszeństwem nr 4833791 
FR od 13.01.2022 r. Dostarczenie oprogramowania nie do po-
brania do zarządzania transakcjami przy użyciu technologii 
blockchain; Elektroniczne przechowywanie wirtualnych towa-
rów, cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich i niewymie-
nialnych tokenów; Usługi w zakresie uwierzytelniania; Projek-
towanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania.

(210) 544407 (220) 2022 06 23
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACE OUT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 01.01.01, 
01.01.05, 01.01.09, 26.13.25

(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Konopie in-
dyjskie do celów medycznych, Olejki lecznicze, Preparaty 
witaminowe, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Kanna-
biodiol do użytku medycznego, Mineralne suplementy die-
ty, Nalewki do celów medycznych, Napary lecznicze, Napoje 
stosowane w lecznictwie, Olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, Suplementy diety o działaniu kosmetycz-
nym, Suplementy diety z białek serwatkowych, Suplementy 
diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy 
diety zawierające lecytynę, Syropy do użytku farmaceutycz-
nego, Środki nasenne, Środki uspakajające, Środki uspokaja-
jące, Tetrahydrokannabidynol (THC) do użytku medycznego, 
Wywary do celów farmaceutycznych, Zioła do palenia do ce-
lów medycznych, Zioła lecznicze, 30 Esencje do artykułów 
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eterycz-
ne, Przetworzone nasiona konopi siewnej [przyprawy], Aro-
maty spożywcze, inne niż olejki eteryczne, Dodatki smakowe 
do napojów, inne niż olejki eteryczne, Kwiaty i liście jako sub-



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2022

stytut herbaty, Napary ziołowe, Miętówki odświeżające od-
dech, Napary, inne do celów leczniczych, Nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, Pastylki (wyroby cukiernicze), Pomadki 
[cukierki], Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, 
Substytuty herbaty, Zioła do celów spożywczych, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Drinki na bazie piwa, Esencje do wytwarza-
nia napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków ete-
rycznych, Koktajle bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe 
na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o sma-
ku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje 
energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków), 
Piwo, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Syrop do lemonia-
dy, Syrop do napojów.

(210) 544915 (220) 2022 07 08
(731) ELO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELO-POL OLKUSZ 1999

(531) 11.03.18, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.24, 27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 8 Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cię-
cia do użytku kuchennego, Nieelektryczne noże kuchen-
ne, Noże do pizzy, Noże, widelce, łyżki, Obieraczki do owo-
ców, nieelektryczne, Nieelektryczne otwieracze do puszek, 
21 Garnki, Garnki kuchenne, Garnki ceramiczne, Garnki ka-
mienne, Garnki kuchenne, nieelektryczne, Garnki ciśnienio-
we, Nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], Garnki 
żeliwne, Garnki do serwowania potraw, Garnki i rondle ku-
chenne [nieelektryczne], Pojemniki emaliowane, Przybory 
kuchenne, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 
Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Patel-
nie, Woki, Brytfanny, Garnki kuchenne [komplety], Komplety 
puszek kuchennych, Garnki stalowe emaliowane, Naczynia 
ze stali nierdzewnej, Sokowniki, Patelnie grillowe wykonane 
z kamieni szlachetnych, Miski z tworzyw sztucznych [pojem-
niki dla gospodarstwa domowego], Czajniki nieelektryczne, 
Szybkowary nieelektryczne, Pokrywki do garnków, Pokrywki 
do patelni, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ra-
mach sklepu internetowego oraz hurtowni i sklepów sta-
cjonarnych w związku z garnkami, garnkami elektrycznymi, 
garnkami kuchennymi, garnkami ceramicznymi, garnka-
mi kamiennymi, garnkami kuchennymi, nieelektrycznymi, 
garnkami ciśnieniowymi, nieelektrycznymi szybkowarami 
[garnkami ciśnieniowymi], garnkami żeliwnymi, garnkami 
do serwowania potraw, garnkami i rondlami kuchennymi 
[nieelektrycznymi], Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego oraz hurtowni i sklepów sta-
cjonarnych w związku z: pojemnikami emaliowanymi, przy-
borami kuchennymi, zastawą stołową, przyborami kuchen-
nymi i pojemnikami, przyborami kuchennymi lub do gospo-

darstwa domowego, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego oraz hurtowni i sklepów 
stacjonarnych w związku z: patelniami, wokami, brytfanna-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach skle-
pu internetowego oraz hurtowni i sklepów stacjonarnych 
w związku z kompletami garnków kuchennych, kompletami 
puszek kuchennych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego oraz hurtowni i sklepów 
stacjonarnych w związku z garnkami stalowymi emaliowa-
nymi i naczyniami ze stali nierdzewnej, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego oraz 
hurtowni i sklepów stacjonarnych w związku z: sokownikami, 
płytami grillowymi, miskami termicznymi, czajnikami, szyb-
kowarami, pokrywkami do garnków, pokrywkami do patel-
ni, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach skle-
pu internetowego oraz hurtowni i sklepów stacjonarnych 
w związku z akcesoriami kuchennymi, a mianowicie: łyżkami, 
łyżkami do odwracania, łyżkami do sosów, nożami do pizzy, 
otwieraczami, szczypcami, tarkami, trzepaczkami, uchwyta-
mi, wyciskaczami do czosnku, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w ramach sklepu internetowego oraz hurtowni 
i sklepów stacjonarnych w związku ze sztućcami, nożami 
kuchennymi i przyrządami do cięcia do użytku kuchenne-
go, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach skle-
pu internetowego oraz hurtowni i sklepów stacjonarnych 
w związku z nożami kuchennymi, nożami do pizzy, nożami, 
widelcami, łyżkami, obieraczkami do owoców, otwieraczami 
do puszek.

(210) 545360 (220) 2022 07 21
(731) EURO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alle blox

(531) 21.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.05.04, 26.05.22, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 545417 (220) 2022 07 22
(731) TERLIKOWSKI PAWEŁ, Nekla
(540) (znak słowny)
(540) INFOTEC
(510), (511) 7 Obrabiarki sterowane numerycznie, Maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Urządzenia do prze-
noszenia i transportu, Roboty przemysłowe, Roboty transpor-
towe, Roboty spawalnicze, Roboty do obrabiarek, Generatory 
elektryczności, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, Akumulatory hydrauliczne, Narzędzia hydrau-
liczne, Urządzenia sterujące procesami [hydrauliczne], Regula-
tory procesów przemysłowych [hydrauliczne], Sterowniki hy-
drauliczne do maszyn i silników, Filtry [części maszyn lub silni-
ków], Filtry olejowe transportery [maszyny], Sterowane kom-
puterowe urządzenia transportowe do opakowań, Sortowni-
ce, Urządzenia do sterowanego komputerowego i automa-
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tycznego przyjmowania i wydawania opakowań, Dystrybuto-
ry automatyczne, Mechanizmy robotyczne do przenoszenia, 
Pakowarki, Instalacje do pakowania, Przenośniki i pasy do prze-
nośników, Windy i podnośniki, Mechanizmy otwierające i za-
mykające, Manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowego, 
Manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, 
Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące 
i do obróbki powierzchni, Młyny i rozdrabniarki, Maszyny od-
lewnicze i do formowania, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia 
i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łącze-
nia, Maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, Urządzenia 
filtrujące, separujące i wirówki, Maszyny powlekające, Sortow-
niki odpadów, Maszyny drukujące i zszywające, Maszyny 
do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry, Obrabiarki, Ma-
szyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żyw-
ności i napojów, 9 Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Robo-
ty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Robo-
ty laboratoryjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do monitoro-
wania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fi-
zycznym, Sprzęt i oprogramowanie komputerowe do stero-
wania maszynami CNC (sterowanymi numerycznie), Oprogra-
mowanie i instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
operacjami przemysłowymi, Urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urzą-
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dy-
daktyczne i symulatory, Urządzenia zabezpieczające, ochron-
ne i sygnalizacyjne, Urządzenia mierzące, wykrywające, moni-
torujące i kontrolujące, Aparatura, urządzenia i kable do zasto-
sowania w elektryce, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia nauko-
we i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: obrabiar-
ki sterowane numerycznie, maszyny i urządzenia do obróbki 
i przetwórstwa, urządzenia do przenoszenia i transportu, ro-
boty przemysłowe, roboty transportowe, roboty spawalnicze, 
roboty do obrabiarek, generatory elektryczności, maszyny 
i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, akumulato-
ry hydrauliczne, narzędzia hydrauliczne, urządzenia sterujące 
procesami [hydrauliczne], regulatory procesów przemysło-
wych [hydrauliczne], sterowniki hydrauliczne do maszyn i silni-
ków, filtry [części maszyn lub silników], filtry olejowe transpor-
tery [maszyny], sterowane komputerowe urządzenia transpor-
towe do opakowań, sortownice, urządzenia do sterowanego 
komputerowego i automatycznego przyjmowania i wydawa-
nia opakowań, dystrybutory automatyczne, mechanizmy ro-
botyczne do przenoszenia, pakowarki, instalacje do pakowa-
nia, przenośniki i pasy do przenośników, windy i podnośniki, 
mechanizmy otwierające i zamykające, manipulatory [maszy-
ny] do użytku przemysłowego, manipulatory [ramiona] robo-
tyczne do celów przemysłowych, maszyny i urządzenia tnące 
i wiercące oraz ścierające i ostrzące jak też do obróbki po-
wierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze i do for-
mowania, maszyny i obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia 
o napędzie elektrycznym do mocowania i łączenia, maszyny 
i przyrządy do spawania i lutowania, urządzenia filtrujące oraz 
separujące i wirówki, maszyny powlekające, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej towarów: sortowniki odpadów, maszy-
ny drukujące i zszywające, maszyny do szycia do wyrobów 
włókienniczych i skóry, obrabiarki, maszyny i urządzenia 
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, ro-
boty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne wy-
posażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie 
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 

sprzętowe, oprogramowanie do monitorowania i analizy oraz 
kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, sprzęt 
i oprogramowanie komputerowe do sterowania maszyna-
mi CNC (sterowanymi numerycznie), oprogramowanie i insta-
lacje elektryczne do zdalnego sterowania operacjami przemy-
słowymi, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne oraz multimedialne i fotograficzne, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symula-
tory, urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyj-
ne, urządzenia mierzące i wykrywające oraz monitorujące 
i kontrolujące, aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowa-
nia w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korekto-
ry, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające oraz lokalizacyj-
ne i do namierzania celu jak też kartograficzne, urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, 
Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Usługi w za-
kresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu 
partnerów handlowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Usługi doradztwa handlowego i rekla-
mowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru 
produktów, Organizowanie zakupu towarów i usług na rzecz 
osób trzecich, Usługi porównywania cen, jakości oraz charak-
terystyk towarów i usług, Usługi dostarczania reklam za pomo-
cą urządzeń elektronicznych, Zarządzanie sklepami: detalicz-
nymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Wynajem po-
wierzchni oraz czasu reklamowego, Zarządzanie w działalno-
ści handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi 
w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach rekla-
mowych i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i han-
dlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo w zakresie organi-
zowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi bada-
nia rynku i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach 
handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów, Usługi rekla-
mowe, wynajem powierzchni oraz czasu reklamowego, Usługi 
marketingowe i promocyjne, Badania rynku i badania marke-
tingowe, Analiza i raporty statystyczne, Pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 
Zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 
Pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, Za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, Aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi agencji impor-
towo-eksportowych, 37 Usługi montażu, instalacji, serwisowa-
nia i konserwacji maszyn CNC (sterowanych numerycznie), In-
stalacja, konserwacja i naprawa automatyki, urządzeń i ma-
szyn przemysłowych, Montaż, konserwacja i naprawa instalacji 
do obróbki przemysłowej, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn CNC (sterowanych nume-
rycznie), automatyki, urządzeń i maszyn przemysłowych, in-
stalacji do obróbki przemysłowej, tuning maszyn i urządzeń 
przemysłowych, 42 Usługi projektowania, Usługi naukowe 
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi inżynieryjne, Opracowywanie pro-
duktów, Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Testo-
wanie urządzeń przemysłowych do celów certyfikacji, Adapta-
cja maszyn i urządzeń przemysłowych, Projektowanie instala-
cji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie maszyn przemy-
słowych, obrabiarek sterowanych numerycznie, Usługi archi-
tektów, designerów, studiów graficznych, Sporządzanie rapor-
tów naukowo-technicznych, Usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, Usługi pisania oprogramowania komputerowe-
go, Doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako 
usługa - SaaS, Projektowanie, integracja, aktualizacja, wypoży-
czanie, rozwój oraz doradztwo w zakresie komputerowego 
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sprzętu i oprogramowania, systemów opracowania danych 
i sieci komputerowych, oprogramowania wspierającego za-
rządzanie (usprawnianie procesu analizy informacji i podej-
mowania decyzji), Doradztwo, informacje i konsultacje w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi modelowania 
i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, Bada-
nia, projektowanie i rozwój komputerowego oprogramowa-
nia, sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego w urządze-
nia, programów komputerowych, Wynajem, leasing oraz aktu-
alizacja komputerowego oprogramowania, w tym poprzez 
internet (ASP - Application Sevice Provider), Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania on-line niepobieralnego opro-
gramowania.

(210) 545536 (220) 2022 07 26
(731) KOZIŃSKI PRZEMYSŁAW, Płock
(540) (znak słowny)
(540) Szczyty Alienacji Rodzicielskiej
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyjne 
na lodówki, Magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, Ma-
gnesy dekoracyjne w kształcie liczb, Magnesy dekoracyjne 
w kształcie liter, Magnesy do celów przemysłowych, Magne-
sy, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 16 Proporczyki 
z papieru, Papierowe podstawki, Papier pergaminowy, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, 18 Laski, kijki mar-
szowe i trekkingowe, Parasole i parasolki, Walizy, torby po-
dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, 20 Plansze wystawowe, stoiska wystawowe i oznakowa-
nie, niemetalowe, Pojemniki, zamknięcia i uchwyty do nich, 
niemetalowe, 22 Nieprzetworzone włókna tekstylne i ich za-
mienniki, Plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokry-
cia i wkładki, Torby i worki do pakowania, przechowywania 
i transportu, Liny, sznury, pasy i taśmy, Materiały do wyścieła-
nia i wypychania, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Nakrycia głowy, Odzież, 26 Zawieszki, inne niż do biżuterii, 
łańcuszków lub breloków do kluczy, Dodatki do odzieży, 
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 28 Sprzęt 
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą 
gazet [dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, 41 Pu-
blikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 545540 (220) 2022 07 26
(731) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DĄBROWSCY CENTRUM ZAOPATRZENIA KOŚCIOŁA 

FONS VITAE WINO MSZALNE

(531) 07.01.03, 26.01.02, 25.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Wino mszalne.

(210) 545619 (220) 2022 07 27
(731) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HYALERA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Pre-
paraty dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmac-
niające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów 
do celów leczniczych, Suplementy diety wspomagające 
leczenie, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych.

(210) 545623 (220) 2022 07 27
(731) KAFEL KRZYSZTOF K-SPORT POLSKA,  

Rzepiennik Biskupi
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) complex K-SPORT

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Obróbka i przetwarzanie materiałów z two-
rzyw sztucznych, Usługi trasowania laserem, Grawerowanie 
laserowe, Obróbka metali, Obróbka materiałów wiązką lase-
rową, Formowanie metali na zimno, Cięcie stali, Hartowanie 
metali, Odlewanie metali, Obróbka metalu [kształtowanie], 
Lutowanie, Kucie, Usługi produkcji i wykańczania metali, Wy-
kańczanie metali, Tłoczenie metali, Cieplna obróbka metali, 
Powlekanie proszkowe.

(210) 545670 (220) 2022 07 28
(731) AC KONSERWACJA ZABYTKÓW PIOTROWSKI, 

KOSAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ac

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi związane ze wznoszeniem budowli 
i ich wykańczaniem, usługi w zakresie: wszelkich prac bu-
dowlanych wykończeniowych i instalacyjnych w tym elek-
trycznych, sanitarnych, systemów wodno-kanalizacyjnych, 
telekomunikacyjnych, gazowych, Usługi konserwacji i reno-
wacji zabytków, usługi nadzoru budowlanego, usługi realiza-
cji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polega-
jącymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych, usługi remontowe, usługi instalacji 
zestawów meblowych, Usługi: montażu, serwisu i renowacji 
mebli, usługi naprawy obiektów budowlanych, restauracja 
i konserwacja budynków i ich wnętrz, roboty wodno-in-
żynieryjne, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie 
wystroju i dekoracji wnętrz, usługi sprzątania i czyszczenia 
obiektów, doradztwo w zakresie usług budowlanych, insta-
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lacyjnych, wykończeniowych, konserwacji i renowacji za-
bytków, serwis pojazdów, renowacja samochodów, w tym 
zabytkowych.

(210) 545789 (220) 2022 08 02
(731) PRZETACZNIK ILONA RADCA PRAWNY  

ILONA PRZETACZNIK, Wrząsowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGALNY BIZNES ONLINE

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz 
danych, 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dzie-
dzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie od-
powiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne 
związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo 
prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, roz-
rywką telewizyjną i sportami, Eksploatacja praw własności 
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie 
[usługi prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi praw-
ne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych 
i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw autorskich 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw do filmów, produkcji 
telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Usługi wsparcia praw-
nego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie 
doradztwa prawnego, Usługi w zakresie alternatywnego 
rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi rejestracyjne 
(prawne), Usługi prawne związane z wykorzystywaniem 
praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, te-
lewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usługi prawne związane 
z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne 
związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami po-
krewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyj-
nymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi 
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów 
związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi praw-
ne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi 
prawne pro bono, Usługi prawne dotyczące rejestracji zna-
ków towarowych, Usługi prawne dotyczące praw własności 
intelektualnej, Usługi prawne dotyczące nabywania własno-
ści intelektualnej, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi 
prawne, Usługi monitorowania znaków towarowych do ce-
lów doradztwa prawnego, Usługi monitorowania prawnego, 
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Mediacja [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw związanych z wykorzysty-
waniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie praw wła-
sności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej 
w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjono-
wanie prac muzycznych [usługi prawne], Licencjonowanie 
materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie 

koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Badania prawne, 
Doradztwo prawne w zakresie prawa Internetu (usługi praw-
ne), Doradztwo prawne w zakresie prawa e-commerce (usłu-
gi prawne), Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, 
Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników 
w globalnej sieci komputerowej, Rejestracja nazw domen 
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci kom-
puterowej [usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen, Re-
jestrowanie nazw domen [usługi prawne], Usługi doradcze 
w zakresie nazw domen, Usługi w zakresie rejestracji nazw 
domen, Wynajem nazw domen internetowych, Certyfika-
cja prawna, Usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, w tym umów, Doradztwo prawne związane 
z marketingiem i sprzedażą, Doradztwo prawne związane 
z prawem mediów społecznościowych.

(210) 545856 (220) 2022 08 04
(731) BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.07.13, 03.13.04, 26.01.01, 26.11.01, 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) 546023 (220) 2022 08 09
(731) KOŁODZIEJCZAK IGA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIS A VIS

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 43 Zakwaterowanie, rezerwacja i wynajmowa-
nie pokoi w hotelach, pensjonatach, motelach oraz kwate-
rach, Organizowanie zakwaterowania osób indywidualnych 
oraz grup.

(210) 546045 (220) 2022 08 10
(731) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
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(540) Puerta
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, Banery 
wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papie-
ru, Bloczki do zapisywania, Bloki do pisania, Częściowo dru-
kowane formularze, Druki, Drukowane arkusze informacyjne, 
Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Dru-
kowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane materiały 
ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowany ma-
teriał promocyjny, Etykiety z papieru, Reprodukcje graficzne, 
Kalendarze drukowane, Kartki do korespondencji, Karty obraz-
kowe, Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały druko-
wane do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty na do-
kumenty, Kartki do notowania, Papierowe materiały biurowe, 
Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły 
papiernicze, Proporczyki z papieru, Reklamowe szyldy papie-
rowe, Reklamowe znaki z tektury, Reklamowe znaki papiero-
we, Reprodukcje graficzne, Segregatory do prezentowania, 
Skoroszyty i segregatory, Stojaki na dokumenty, Szyldy z pa-
pieru lub z kartonu, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, 
Teczki na dokumenty, Ulotki drukowane, Ulotki instrukcyjne, 
Zakładki, 19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice drzwio-
we, Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów 
niemetalowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklo-
ne, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi 
wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, 
Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane 
z plastiku do budynków, Ościeżnice drzwiowe niemetalowe, 
Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe niemeta-
lowe, Niemetalowe futryny do szklanych drzwi, Drzwi harmo-
nijkowe niemetalowe, Niemetalowe moskitiery na drzwi, Nie-
metalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi przezroczyste 
do budynków, Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe 
ościeżnice do drzwi, Niemetalowe ramy do drzwi oszklo-
nych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Niemetalowe obicia 
drzwi, Panele szklane do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, 
Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, 
pełne i przeszklone do mieszkań domów, biur z drewna, mate-
riału drewnopodobnego, MDF, Skrzydła drzwiowe przylgowe, 
Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, biur, domów wczaso-
wych, pensjonatów.

(210) 546186 (220) 2022 08 16
(731) STOWARZYSZENIE HARLEY-DAVIDSON  

PODLASIE CLUB, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H-DC PODLASIE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.03, 02.01.01, 02.01.02, 
03.07.17

(510), (511) 41 Usługi sportowe i kulturalne, Usługi klubów 
sportowych, Organizowanie imprez sportowych, Organi-
zowanie zawodów sportowych, Organizowanie zajęć spor-

towych, Organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, 
Prowadzenie imprez kulturalnych, Edukacja zawodowa, Do-
radztwo zawodowe, Organizowanie szkoleń, Organizowanie 
kursów, Organizowanie konferencji, Organizowanie kongre-
sów, Organizowanie seminariów, Organizowanie sympo-
zjów, Organizowanie zjazdów, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie koncertów, 
Organizowanie festiwali, Nauczanie, Rozrywka, Organizowa-
nie loterii.

(210) 546220 (220) 2022 08 17
(731) KULIŃSKA KATARZYNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medap

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nierucho-
mości], 38 Elektroniczna transmisja danych, Usługi transmi-
syjne, Zapewnianie dostępu do baz danych, 41 Usługi edu-
kacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, 
44 Ochrona zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdro-
wia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia.

(210) 546389 (220) 2022 08 22
(731) PIOTR SIERPIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Piotr Sierpiński, Hair
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjer-
skie, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Usługi 
farbowania włosów, Stylizacja, układanie włosów, Usługi do-
radztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Ścinanie włosów.

(210) 546512 (220) 2022 08 25
(731) MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OBYWATELE REPUBLIKI
(510), (511) 9 Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Karty 
magnetyczne zakodowane, Kasety video, Magnetyczne 
nośniki danych, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki ob-
razu, dźwięku i video, Magnetyczne nośniki informacji, Płyty 
CD i DVD, Urządzenia i przyrządy do zapisywania i odtwa-
rzania dźwięku i wideo, Urządzenia do odtwarzania plików 
muzycznych, Oprogramowanie komputerowe nagrane, 
Pamięci zewnętrzne USB, Płyty kompaktowe i dyski optycz-
ne z muzyką, Pliki graficzne do pobierania, Pliki graficzne 
do pobrania do telefonu komórkowego, Muzyka cyfrowa 
do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobrania do telefonu komórkowego, Płyty fonograficzne, 
Podkładki pod myszy komputerowe, Programy komputero-
we jako software ładowalny, Publikacje elektroniczne, Słu-
chawki, Słuchawki douszne, Słuchawki muzyczne, Nagrania 
wideo z muzyką, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczo-
na z Internetu, Aplikacje mobilne, 16 Bilety, Bilety wstępu 
na koncerty i imprezy, Materiały piśmienne, Afisze, plakaty, 
Broszury, Albumy, Albumy pamiątkowe, fotograficzne, kolek-
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cjonerskie i upamiętniające wydarzenia, Fotografie, Fotogra-
fie wydrukowane, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Kartki 
z życzeniami, Katalogi, Ulotki, Komiksy, Materiały drukowa-
ne, Śpiewniki, Nuty, Karty okolicznościowe, Wydawnictwa 
jednorazowe wydrukowane, Książki, Druki, Wydawnictwa, 
Czasopisma, Notesy, 25 Odzież, T-shirty z krótkim rękawem, 
Koszulki, Chusty, Szale i chusty na głowę, Nakrycia głowy, 
Czapki z daszkiem, 35 Usługi reklamowe, marketingowe, 
promocyjne, Produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, 
kinowych, prasowych, Promocja [reklama] koncertów, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, Zarządzanie promocją 
sławnych osób, Impresariat w działalności artystycznej, Usłu-
gi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, Oferowanie 
towarów z myślą o osobach trzecich: zapisów koncertów, 
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, plików muzycz-
nych, publikacji z dziedziny muzyki, nut, fotografii, odzieży, 
nakryć głowy, Oferowanie, promocja i sprzedaż: materiałów 
muzycznych, publikacji z dziedziny muzyki, nagranej muzyki 
i video, plików multimedialnych, nośników z zapisaną muzy-
ką, grafiką lub video, biletów, albumów, fotografii, kalenda-
rzy, kartek okolicznościowych, książek, druków, wydawnictw, 
odzieży, usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna biletów 
na usługi rozrywkowe, Prezentowanie w mediach usług w za-
kresie rozrywki, Usługi pośrednictwa w dziedzinie sprzedaży 
towarów i usług, Oferowanie pamiątek związanych z wido-
wiskami muzycznymi oraz zespołami muzycznymi, 41 Usługi 
rozrywkowe, Rozrywka z udziałem muzyki, Informacja o im-
prezach rozrywkowych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki, 
Usługi w zakresie kompozycji muzycznych, Usługi związane 
z organizacją koncertów i imprez, Organizowanie i produkcja 
widowisk muzycznych, Organizowanie, wykonywanie i pro-
wadzenie koncertów, Zarządzanie koncertami, Produkcja 
koncertów, Organizowanie spektakli, Wystawianie spektakli 
na żywo, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury i roz-
rywki, Pisanie tekstów innych niż reklamowych, Producenckie 
usługi muzyczne, Produkcja filmów innych niż reklamowych, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Publiko-
wanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie 
elektroniczne on-line książek, periodyków i wydawnictw 
jednorazowych, Rezerwacja miejsc na spektakle, Rezerwo-
wanie miejsc na imprezy rozrywkowe, Organizowanie wido-
wisk w celach rozrywkowych, Usługi studia nagrań, Usługi 
prezenterów muzyki, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywko-
we, Usługi nagrywania muzyki i wideo, Usługi nagrywania, 
Organizacja widowisk muzycznych na żywo oraz udzielanie 
informacji na ich temat, Usługi w zakresie działalności kultu-
ralnej, Organizowanie konkursów rozrywkowych, Usługi wy-
dawnicze, Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań 
wideo i nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, 
audio i rozrywki multimedialnej, Usługi rozrywkowe dostar-
czane przez internet.

(210) 546651 (220) 2022 08 29
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KAMPER POLSKA
(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 przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne 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 kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, fotografie wydrukowane, Podpisane 
fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Mini 
albumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione 
i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samo-
przylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania foto-
grafii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania - albumy 
fotograficzne, Papier do drukowania fotografii nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością, Materiały piśmienne, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputero-
we inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry 
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach, Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów: ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja, 
reklama koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, na-
ziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cy-
frowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletek-
stowe 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 
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sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Realizacja 
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie 
koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, 
Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycz-
nych, Organizowanie koncertów muzycznych prezentacja 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produk-
cja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, 
Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncer-
tów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncerto-
wych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji 
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów 
koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na kon-
certy, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na kon-
certy muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn interneto-
wych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 546654 (220) 2022 08 29
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMPER POLSKA

(531) 18.01.07, 18.01.23, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.15

(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 przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne 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 kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, fotografie wydrukowane, Podpisane 
fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Mini 
albumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione 
i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samo-
przylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania foto-
grafii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania - albumy 
fotograficzne, Papier do drukowania fotografii nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością, Materiały piśmienne, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputero-
we inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry 
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach, Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów: ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja, 
reklama koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, na-
ziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cy-
frowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletek-
stowe 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 publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
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odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Realizacja 
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie 
koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, 
Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycz-
nych, Organizowanie koncertów muzycznych prezentacja 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produk-
cja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, 
Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncer-
tów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncerto-
wych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji 
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów 
koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na kon-
certy, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na kon-
certy muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn interneto-
wych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 546721 (220) 2022 08 31
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBASADOR Polski Lek

(531) 03.11.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole do gardła - nielecznicze, Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty jako 
przybory toaletowe, Balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilża-
ne do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiran-
ty, Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające - kosmetyki, Ko-
smetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologicz-
ne inne niż lecznicze, Kremy dla niemowląt - nielecznicze, 
Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pie-
lęgnacji skóry - kosmetyki, Kremy do skóry, Kremy i balsamy 
kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści nielecznicze, Ma-
seczki do skóry - kosmetyki, Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania - nielecznicze, do użytku osobiste-
go, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 

włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki jako kosmetyki, Płynne kremy jako kosmetyki, Płyny 
do pielęgnacji skóry - kosmetyki, Płyny do mycia, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aroma-
terapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie sło-
neczne - kosmetyki, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących jako przybory toaletowe, Prepara-
ty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Pre-
paraty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Pre-
paraty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji wło-
sów, Preparaty do włosów, Preparaty higieniczne w postaci 
środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty 
przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole 
do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, 
Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata ko-
smetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała, talk, 
Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol 
leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne 
żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne 
preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
Specjalnie wyprodukowane artykuły spożywcze dla diabety-
ków, Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne, 
opatrunki, Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki an-
tybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna 
żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, 
Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki jako lekarstwa, 
Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, 
Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów 
medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilża-
jące, Higieniczne bandaże, Intymne preparaty nawilżające, 
Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci lecznicze, Kremy do użytku der-
matologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople 
do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycz-
nych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, 
Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, 
Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecz-
nicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecz-
nicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy 
ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze pre-
paraty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaleto-
we, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny 
do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Leczni-
cze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszko-
wą, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze ku-
racje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze 
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pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze 
szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, 
Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, 
Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożyw-
cze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mi-
neralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku jako żyw-
ność dla niemowląt, Multiwitaminy, Musujące tabletki wita-
minowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze 
i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, 
Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, 
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użyt-
ku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki an-
tyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chus-
teczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi - pre-
paraty do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i do-
rosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pie-
luszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycz-
nych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty anty-
septyczne, Preparaty bakteriobójcze inne niż mydło, Prepa-
raty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologicz-
ne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceu-
tyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, 
Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty 
i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutycz-
ne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje 
mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Pre-
paraty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów me-
dycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty hi-
gieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suple-
mentów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Prepa-
raty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki jako suple-
menty, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Pro-
dukty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki 
farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwo-
ry do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roz-
twory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki diete-
tyczne do celów medycznych, Sole do celów medycznych, 
Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów 
medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, 
Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania 
na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające gór-
ne drogi oddechowe, Spraye do gardła - lecznicze, Spraye 
ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środ-
ki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów me-
dycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, 
Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania 
nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środ-
ki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, 
Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi 
do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny oso-
bistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty 
mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Suple-
menty prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żyw-
nościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, 
Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczni-

czy, Tampony, Toniki lecznicze, Tłuszcze do celów medycz-
nych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, 
Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów me-
dycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów 
medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkaża-
jące, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny 
do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty 
witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, 
Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona 
do celów medycznych, Woda źródlana do celów medycz-
nych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół 
leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceu-
tycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele 
nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła 
lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, 
Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, 
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów 
medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do prepara-
tów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybak-
teryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Arty-
kuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory 
w postaci gąbek do użytku medycznego, Aplikatory banda-
ży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastycz-
ne, Bandaże nieelastyczne usztywniające, Bandaże uciskowe, 
Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Bute-
leczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki 
z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do prze-
chowywania mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, 
Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rę-
kawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higie-
niczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos 
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na usta do użytku medyczne-
go, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki laktacyj-
ne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użyt-
ku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki 
na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego 
przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochron-
ne do celów medycznych, Smoczki, Spraye, aerozole do ce-
lów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do za-
strzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomia-
ru gorączki, Termometry lekarskie, Wyroby medyczne mia-
nowicie wyroby do aplikowania substancji aktywnych, 
w tym tych znajdujących się w suplementach diety lub w le-
kach, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycz-
nych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane pu-
ste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki 
do smoczków, 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie edu-
kacji, Edukacja, Organizowanie konkursów w zakresie eduka-
cji lub rozrywki, Kształcenie praktyczne, pokazy, Kursy szkole-
niowe, Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, Zapew-
nianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
online, Usługi nauki na odległość świadczone online, Eduka-
cja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą inter-
netu czy ekstranetów, Organizacja webinariów, Opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, sympozjów, 
kongresów, zawodów, koncertów, konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, warsztatów, szkoleń, webinariów, wykła-
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dów, festiwali, imprez edukacyjnych oraz zjazdów, Organizo-
wanie i przeprowadzanie targów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie targów do celów akademic-
kich, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkole-
niowych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
targów edukacyjnych, Organizowanie pokazów oraz prezen-
tacji w celach edukacyjnych lub szkoleniowych, Organizowa-
nie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie zajęć dy-
daktycznych oraz rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach szkoleniowych, edukacyjnych, biznesowych i han-
dlowych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Prowadzenie kursów, Przeprowadzanie egzami-
nów edukacyjnych, Elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w internecie, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Publikacja broszur, czasopism, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet 
elektronicznych online, Publikacja książek i czasopism elek-
tronicznych online - nie do pobrania, Publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub internetu, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multime-
dialna materiałów drukowanych, Publikacja tekstów w po-
staci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyj-
nych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Publikacje multimedialne, Publikowanie, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dydak-
tycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materia-
łów drukowanych, Publikowanie materiałów multimedial-
nych online, Publikowanie materiałów na magnetycznych 
lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie tekstów, 
Seminaria, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenie dla ro-
dziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, Tworzenie, 
opracowywanie podcastów, Udostępnianie publikacji  
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udo-
stępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu 
publikacji, które mogą być przeglądane, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych online - nie do pobrania, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Usługi pisania blogów, Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze w tym elektroniczne usłu-
gi wydawnicze, Usługi wydawania publikacji periodycz-
nych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu.

(210) 546870 (220) 2022 09 05
(731) WILDE MARTYNA MAPAYA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MAPAYA
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Zegary i zegarki, 
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Kamienie szlachet-
ne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, Ozdoby powlekane me-
talami szlachetnymi, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, 
Broszki - biżuteria, Pierścionki, Naszyjniki, 24 Tkaniny, Wyroby 
tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Zasłony, Po-
krowce i narzuty na meble, Bielizna pościelowa i koce, Po-
szewki na poduszki, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji 
poszewek na poduszki, Narzuty, Ręczniki, Tkaniny z lnu, Maty 
lniane, Tkane materiały lniane, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, Szale, Czapki - nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Akcesoria na szyję, Odzież sportowa, Opaski 
na głowę, Sukienki damskie, Kimona, Bluzy z kapturem, Bluzy 
dresowe, Spodnie, Spódnice, 26 Ozdoby do ubrań, Pasman-
teria, Chusty do włosów, Dekoracyjne akcesoria do włosów, 
Elastyczne opaski do włosów, Gumki i klamry do włosów, 
Przepaski do włosów, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łań-
cuszków lub breloków do kluczy, Ozdobne zawieszki do oku-

larów, Ozdobne zawieszki do telefonów komórkowych, Apli-
kacje - pasmanteria, Cekiny, Elastyczne wstążki, Hafty, Lniane 
opaski do włosów, 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu interneto-
wego oraz sklepów stacjonarnych w związku z odzieżą, obu-
wiem, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjo-
narnych w związku z kosmetykami, środkami perfumeryjny-
mi, środkami zapachowymi do celów domowych, środkami 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonar-
nych w związku ze świecami i świeczkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z biżuterią, wyrobami jubi-
lerskimi, ozdobami, pudełkami ozdobnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z torbami, torbami płó-
ciennymi, torebkami, portfelami, portmonetkami, pokrowca-
mi, wyrobami skórzanymi i z imitacji skóry, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z produktami ceramicz-
nymi i akcesoriami do domu i ogrodu, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z tkaninami, wyrobami 
tekstylnymi, poduszkami ozdobnymi, pościelą, kocami, na-
rzutami, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach 
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związ-
ku z akcesoriami do jogi i odzieżą sportową, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z kawą, herbatą, naparami 
ziołowymi, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach 
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związ-
ku z ozdobami do ubrań i ozdobami do włosów.

(210) 546871 (220) 2022 09 05
(731) WILDE MARTYNA MAPAYA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAPAYA

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Zegary i zegarki, 
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Kamienie szlachet-
ne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, Ozdoby powlekane me-
talami szlachetnymi, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, 
Broszki - biżuteria, Pierścionki, Naszyjniki, 24 Tkaniny, Wyroby 
tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Zasłony, Po-
krowce i narzuty na meble, Bielizna pościelowa i koce, Po-
szewki na poduszki, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji 
poszewek na poduszki, Narzuty, Ręczniki, Tkaniny z lnu, Maty 
lniane, Tkane materiały lniane, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, Szale, Czapki - nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Akcesoria na szyję, Odzież sportowa, Opaski 
na głowę, Sukienki damskie, Kimona, Bluzy z kapturem, Bluzy 
dresowe, Spodnie, Spódnice, 26 Ozdoby do ubrań, Pasman-
teria, Chusty do włosów, Dekoracyjne akcesoria do włosów, 
Elastyczne opaski do włosów, Gumki i klamry do włosów, 
Przepaski do włosów, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łań-
cuszków lub breloków do kluczy, Ozdobne zawieszki do oku-
larów, Ozdobne zawieszki do telefonów komórkowych, Apli-
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kacje - pasmanteria, Cekiny, Elastyczne wstążki, Hafty, Lniane 
opaski do włosów, 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu interneto-
wego oraz sklepów stacjonarnych w związku z odzieżą, obu-
wiem, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjo-
narnych w związku z kosmetykami, środkami perfumeryjny-
mi, środkami zapachowymi do celów domowych, środkami 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonar-
nych w związku ze świecami i świeczkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z biżuterią, wyrobami jubi-
lerskimi, ozdobami, pudełkami ozdobnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z torbami, torbami płó-
ciennymi, torebkami, portfelami, portmonetkami, pokrowca-
mi, wyrobami skórzanymi i z imitacji skóry, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z produktami ceramicz-
nymi i akcesoriami do domu i ogrodu, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z tkaninami, wyrobami 
tekstylnymi, poduszkami ozdobnymi, pościelą, kocami, na-
rzutami, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach 
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związ-
ku z akcesoriami do jogi i odzieżą sportową, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z kawą, herbatą, naparami 
ziołowymi, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach 
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związ-
ku z ozdobami do ubrań i ozdobami do włosów.

(210) 546879 (220) 2022 09 06
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW kiełbasa Z MASARSKIEGO KOTŁA BEZ 

DODATKU WZMACNIACZY SMAKU, FOSFORANÓW 
I REGULATORÓW KWASOWOŚCI

(531) 05.01.03, 05.01.16, 07.01.09, 08.05.01, 08.05.03, 26.04.02, 
26.11.08, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, przekąski warzywne.

(210) 546882 (220) 2022 09 06
(731) KRUPA BARTŁOMIEJ, Radlin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SUSHIMAT

(531) 26.02.07, 26.02.16, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Sushi, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, Bary przekąskowe, Bary szyb-
kiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji 
sprzedających sushi, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usłu-
gi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyjne, Usługi 
w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowa-
nia posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów.

(210) 546897 (220) 2022 09 06
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW CUP 2022

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 04.05.03, 02.07.23
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, 
owoce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie wa-
rzyw, warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty 
warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, 
nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mle-
ka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinar-
nych, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy 
mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy, 36 Sponsoring, 41 usługi związane 
z kulturą, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie 
szkoleń, warsztatów, warsztatów kulinarnych, konferencji, 
szkoleń dotyczących zdrowego odżywiania i/lub zdrowego 
trybu życia, organizowanie imprez sportowych, olimpiad 
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sportowych i/lub naukowych, turniejów sportowych i/lub 
naukowych, konferencji, szkoleń kulinarnych, imprez roz-
rywkowych, obozów, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, festiwali, pokazów, wystaw.

(210) 546905 (220) 2022 09 06
(731) WASILEWSKA ANNA, Czersk
(540) (znak słowny)
(540) MIA Warsaw
(510), (511) 25 Body [odzież], Chusty [odzież], Dolne czę-
ści ubrań [odzież], Golfy [odzież], Kaptury [odzież], Kombi-
nezony [odzież], Komplety do biegania [odzież], Komplety 
do joggingu [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki [odzież], Kurtki pikowa-
ne [odzież], Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla 
chłopców, Odzież dla małych dzieci, Odzież do biegania, 
Odzież do spania, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież 
dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież jedwabna, Odzież 
kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież wełniana, 
Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla 
dziewcząt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia 
dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Okrycia wierzch-
nie [odzież], Opaski na głowę [odzież], Pikowane kurtki 
[odzież], Swetry [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy 
[odzież], 35 Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej odzieży.

(210) 546920 (220) 2022 09 06
(731) NOWAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY PLACE Podmurna 66

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieru-
chomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach 
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali miesz-
kalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wypoczynko-
wych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych 
związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, Fi-
nansowanie projektów deweloperskich, 37 Usługi budow-
lano-remontowe, Budownictwo specjalistyczne, Usługi in-
stalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, 
grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych 
i wodnych, Informacja budowlana, Doradztwo budowlane, 
nadzór budowlany, 43 Usługi w zakresie tymczasowego za-
kwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, 
pensjonatów, obiektów typu resort, condo hoteli, Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadze-
nia restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek ga-
stronomicznych, Przygotowywanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 546996 (220) 2022 09 09
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) PARAISO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alko-
hole wysokoprocentowe [napoje], Rum.

(210) 547013 (220) 2022 09 09
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) BIELECKA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Al-
kohole wysokoprocentowe [napoje], Wódka, Likiery, Likiery 
kremowe, Likiery ziołowe, Nalewki gorzkie, Likiery owocowe.

(210) 547016 (220) 2022 09 09
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BONITKI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby 
cukiernicze zawierające galaretkę, Produkty na bazie cze-
kolady, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukier-
niczych, Słodycze bez cukru, Biszkopty, Podłużne biszkopty 
[ciastka], Ciastka, Ciastka owsiane, Kruche ciastka (herbatniki), 
Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciastka zbożowe 
do spożycia przez ludzi, Miękkie precle, Herbatniki, Herbatni-
ki czekoladowe, Herbatniki owsiane, Herbatniki petit-beurre, 
Herbatniki w polewie czekoladowej, Herbatniki w połowie 
oblane polewą czekoladową, Ciasteczka migdałowe, Ciastka 
z kremem w polewie czekoladowej, Kruche ciastka z nadzie-
niem, Biszkopty z galaretką w polewie czekoladowej, Batoni-
ki, Batony zbożowe, Batoniki muesli, Batoniki z polewą cze-
koladową, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów 
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], Pierniki, Wafle, 
Wafelki w polewie czekoladowej, Rurki waflowe [ciastka], 
Rurki z kremem.

(210) 547096 (220) 2022 09 12
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowny)
(540) BUDMAT
(510), (511) 1 Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Kity, 
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Gumy 
(materiały do klejenia) do celów przemysłowych, Gumy [ma-
teriały do klejenia] do celów przemysłowych, Kleje do celów 
konstrukcyjnych, Kleje do kładzenia płytek podłogowych, 
Kleje do kładzenia powłok ściennych, Kleje do kładzenia 
płytek ceramicznych, Kleje do impregnacji wodoodpornej, 
Kleje do ozdobnego bruku, Kleje do płytek ceramicznych, 
Kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, Kleje 
do płytek ściennych, Kleje do pokryć dachowych nakładane 
na gorąco, Kleje do połączeń metal-metal [inne niż do mate-
riałów piśmiennych lub użytku domowego], Kleje do powłok 
ceramicznych, Kleje do powłok sufitowych, Kleje do przykle-
jania płytek ściennych, Kleje do przymocowywania płyt izo-
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lacyjnych, Kleje do użytku przemysłowego w formie granu-
lek, Kleje do użytku przemysłowego w formie powłok, Kleje 
do użytku w przemyśle budowlanym, Kleje konstrukcyjne 
do użytku w budownictwie, Kleje do wyrobów z cementu, 
Kleje do wykańczania i gruntowania, Kleje do zabezpiecza-
nia tynku, Farby (Preparaty chemiczne do wytwarzania -), 
Mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż 
farby], Mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne niż 
farby], Powłoki hydrofobowe [chemiczne, inne niż farby] 
do kamieniarki, Powłoki ochronne do budynków [inne niż 
farby lub oleje], Powłoki ochronne do impregnacji wodo-
odpornej powierzchni budynków [inne niż farby lub oleje], 
Powłoki odpychające wilgoć [inne niż farby], Powłoki wodo-
odporne [chemiczne, inne niż farby], Środki konserwujące 
do powierzchni budynków [chemiczne] inne niż farby lub 
oleje, Substancje klejące dla przemysłu, a w szczególności 
dla przemysłu budowlanego, Materiały klejące dla przemysłu 
budowlanego, 6 Metalowe okna dachowe, Okna dachowe 
metalowe, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowany-
mi ogniwami słonecznymi, Metalowe pokrycia dachowe, 
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe 
pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, Pokrycia 
dachowe metalowe, Kostka brukowa metalowa, Metalowe 
materiały na ogrodzenia, Metalowe ogrodzenia druciane, 
Metalowe ogrodzenia łańcuchowe, Metalowe ogrodzenia 
stosowane w pomieszczeniach, Ogrodzenia balkonowe 
(Metalowe -), 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 17 Artykuły 
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Izolacyjne (Mate- 
riały -), Materiały izolacyjne, Materiały izolacyjne do dachów, 
Materiały izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, 
Materiały izolacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, Ma-
teriały izolacyjne z tworzyw sztucznych, Tynk izolacyjny, 
Wełna mineralna do stosowania jako izolacja do budynków, 
19 Okna dachowe (nie z metalu), Okna dachowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, Niemetalowe materiały na pokrycia 
dachowe, Dachowe (Pokrycia -) niemetalowe, Pokrycia da-
chowe, niemetalowe, Polipropylenowe arkusze faliste [po-
krycia dachowe], Okładzina tynkowa, Okładziny tynkowe, 
Tynk, Tynk gipsowy, Tynk konserwowany, Gotowe kamienie 
brukowe, Kamienie, Kamienie brukowe, Kamienie brukowe 
betonowe, Kamienie do zwieńczeń do paneli ściennych, 
Kostka brukowa, Kostka kamienna do brukowania i ukła-
dania nawierzchni, Ogrodzenia niemetalowe, Ogrodzenia 
z tworzyw sztucznych, Budowlane (Konstrukcje -) niemeta-
lowe, 35 Usługi handlu hurtowego i detalicznego w zakresie 
materiałów budowlanych, 37 Instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, Tynkowanie, Usługi tynkowania, Izolacja 
dachów, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufi-
tów i dachów, Izolacja termiczna budynków, Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego, Doradztwo inżynieryj-
ne (usługi budowlane), Dostarczanie informacji z zakresu 
przemysłu budowlanego, Konsultacje budowlane, Usługi 
budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane, Usługi bu-
dowlane i naprawy budynków, Wynajem sprzętu budowla-
nego, Nadzór nad robotami budowlanymi, Usługi doradcze, 
informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robo-
tami budowlanymi, Zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, 39 Pakowanie i składowanie towarów, 
Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi 

przewozu, Usługi wynajmu związane z transportem i maga-
zynowaniem, 40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, 
Barwienie metali [nie malowanie], Blacharstwo, Cięcie me-
talu, Cięcie stali, Nakładanie powłok odpornych na zużycie 
na metale i tworzywa sztuczne, Obróbka [kształtowanie] 
metalu, 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie syste-
mów inżynierii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi w zakresie inżynierii 
budowlanej, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii 
budowlanej.

(210) 547097 (220) 2022 09 12
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Budmat.

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.02, 26.13.25
(510), (511) 1 Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Kity, 
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Gumy 
(materiały do klejenia) do celów przemysłowych, Gumy [ma-
teriały do klejenia] do celów przemysłowych, Kleje do celów 
konstrukcyjnych, Kleje do kładzenia płytek podłogowych, 
Kleje do kładzenia powłok ściennych, Kleje do kładzenia 
płytek ceramicznych, Kleje do impregnacji wodoodpornej, 
Kleje do ozdobnego bruku, Kleje do płytek ceramicznych, 
Kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, Kleje 
do płytek ściennych, Kleje do pokryć dachowych nakładane 
na gorąco, Kleje do połączeń metal-metal [inne niż do mate-
riałów piśmiennych lub użytku domowego], Kleje do powłok 
ceramicznych, Kleje do powłok sufitowych, Kleje do przykle-
jania płytek ściennych, Kleje do przymocowywania płyt izo-
lacyjnych, Kleje do użytku przemysłowego w formie granu-
lek, Kleje do użytku przemysłowego w formie powłok, Kleje 
do użytku w przemyśle budowlanym, Kleje konstrukcyjne 
do użytku w budownictwie, Kleje do wyrobów z cementu, 
Kleje do wykańczania i gruntowania, Kleje do zabezpiecza-
nia tynku, Farby (Preparaty chemiczne do wytwarzania -), 
Mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż 
farby], Mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne niż 
farby], Powłoki hydrofobowe [chemiczne, inne niż farby] 
do kamieniarki, Powłoki ochronne do budynków [inne niż 
farby lub oleje], Powłoki ochronne do impregnacji wodo-
odpornej powierzchni budynków [inne niż farby lub oleje], 
Powłoki odpychające wilgoć [inne niż farby], Powłoki wodo-
odporne [chemiczne, inne niż farby], Środki konserwujące 
do powierzchni budynków [chemiczne] inne niż farby lub 
oleje, Substancje klejące dla przemysłu, a w szczególności 
dla przemysłu budowlanego, Materiały klejące dla przemysłu 
budowlanego, 6 Metalowe okna dachowe, Okna dachowe 
metalowe, Metalowe pokrycia dachowe z wbudowany-
mi ogniwami słonecznymi, Metalowe pokrycia dachowe, 
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe 
pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, Pokrycia 
dachowe metalowe, Kostka brukowa metalowa, Metalowe 
materiały na ogrodzenia, Metalowe ogrodzenia druciane, 
Metalowe ogrodzenia łańcuchowe, Metalowe ogrodzenia 
stosowane w pomieszczeniach, Ogrodzenia balkonowe 
(Metalowe -), 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania 
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słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 17 Artykuły 
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Izolacyjne (Mate- 
riały -), Materiały izolacyjne, Materiały izolacyjne do dachów, 
Materiały izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, 
Materiały izolacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, Ma-
teriały izolacyjne z tworzyw sztucznych, Tynk izolacyjny, 
Wełna mineralna do stosowania jako izolacja do budynków, 
19 Okna dachowe (nie z metalu), Okna dachowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, Niemetalowe materiały na pokrycia 
dachowe, Dachowe (Pokrycia -) niemetalowe, Pokrycia da-
chowe, niemetalowe, Polipropylenowe arkusze faliste [po-
krycia dachowe], Okładzina tynkowa, Okładziny tynkowe, 
Tynk, Tynk gipsowy, Tynk konserwowany, Gotowe kamienie 
brukowe, Kamienie, Kamienie brukowe, Kamienie brukowe 
betonowe, Kamienie do zwieńczeń do paneli ściennych, 
Kostka brukowa, Kostka kamienna do brukowania i ukła-
dania nawierzchni, Ogrodzenia niemetalowe, Ogrodzenia 
z tworzyw sztucznych, Budowlane (Konstrukcje -) niemeta-
lowe, 35 Usługi handlu hurtowego i detalicznego w zakresie 
materiałów budowlanych, 37 Instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, Tynkowanie, Usługi tynkowania, Izolacja 
dachów, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufi-
tów i dachów, Izolacja termiczna budynków, Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego, Doradztwo inżynieryj-
ne (usługi budowlane), Dostarczanie informacji z zakresu 
przemysłu budowlanego, Konsultacje budowlane, Usługi 
budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane, Usługi bu-
dowlane i naprawy budynków, Wynajem sprzętu budowla-
nego, Nadzór nad robotami budowlanymi, Usługi doradcze, 
informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robo-
tami budowlanymi, Zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, 39 Pakowanie i składowanie towarów, 
Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi 
przewozu, Usługi wynajmu związane z transportem i ma-
gazynowaniem, 40 Antykorozyjna obróbka części metalo-
wych, Barwienie metali [nie malowanie], Blacharstwo, Cięcie 
metalu, Cięcie stali, Nakładanie powłok odpornych na zuży-
cie na metale i tworzywa sztuczne, Obróbka [kształtowa-
nie] metalu, 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie 
systemów inżynierii budowlanej, Usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi w zakre-
sie inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii budowlanej.

(210) 547175 (220) 2022 09 14
(731) FENIKSCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FENIKS CAR COSMETICS

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12, 04.03.20
(510), (511) 3 Detergenty do samochodów.

(210) 547193 (220) 2022 09 14
(731) ARKA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARKA

(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.07, 03.07.24. 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.17

(510), (511) 39 Transport, Transport drogowy, Transport to-
warów, Transport pasażerski, Organizowanie transportu, Lo-
gistyka transportu, Magazynowanie ładunku przed transpor-
tem, Spedycja, Spedycja towarów.

(210) 547206 (220) 2022 09 15
(731) KELVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kelvin

(531) 29.01.13, 06.01.03, 06.01.04, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.05, 
01.15.11

(510), (511) 42 Usługi projektowe w zakresie instalacji i urzą-
dzeń ciepłowniczych.

(210) 547236 (220) 2022 09 15
(731) SZKUTNIK BARTŁOMIEJ FIT RECENZJE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FR FITREC

(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Su-
plementy żywnościowe, Suplementy mineralne do żywno-
ści, Suplementy diety zawierające białko, Preparaty diete-
tyczne i odżywcze, Suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościo-
we przystosowane do celów medycznych, Aminokwasy 
do celów medycznych, Witaminy i preparaty witaminowe, 
Koktajle białkowe, Napoje witaminizowane, Napoje leczni-
cze, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, Preparaty wysokobiałkowe, Odżywki wzmacniające, 
Preparaty medyczne do odchudzania i utrzymania sylwetki, 
Odżywki, Odżywki wysokobiałkowe, Odżywki wzmacniają-
ce, Preparaty zawierające kreatynę, 29 Żywność dietetycz-
na, zdrowa żywność, odżywki wysokobiałkowe, produkty 
dla sportowców, substancje dietetyczne nie do celów me-
dycznych, Galaretki, Galaretki owocowe, Dżemy, Kompoty, 
Pasty owocowe i warzywne, Batony, Batony spożywcze 
na bazie orzechów, Batony spożywcze na bazie soi, Batony 
na bazie owoców i orzechów, Chipsy na bazie warzyw, 
Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Desery owocowe, Jo-
gurty, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Koktajle mlecz-
ne, Masło z orzechów nerkowca, Masło kokosowe [olej koko-
sowy], Masło, Masło z orzechów, Masło do użytku w goto-
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waniu, Oleje i tłuszcze, Oleje jadalne, Oleje do gotowania, 
Oleje z przyprawami, Nasiona jadalne, Nasiona przetworzo-
ne, Orzechy preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy 
przyprawione, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy 
z przyprawami, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwo-
wane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, 
Orzechy prażone, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy 
ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe preparowane, 
Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki piniowe, prze-
tworzone, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Pasta 
z owoców, Pasty do smarowania składające się głównie 
z owoców, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty 
na bazie orzechów, Pasty warzywne, Przekąski na bazie 
orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie 
warzyw, Suszone owoce, Gotowe dania warzywne, Gotowe 
dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się cał-
kowicie lub głównie z mięsa, Gotowe produkty z warzyw, 
Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owo-
ców i przetworzonych orzechów, Mieszanki przekąsek skła-
dające się z suszonych owoców i orzechów przetworzo-
nych, Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Mięso suszone, Przetwo-
ry z mięsa, Ekstrakty mięsne, Mleko, Przetwory mleczne, Jaj-
ka, 30 Aromaty do żywności, Słodycze, Słodycze bez cukru, 
Słodycze zawierające owoce, Cukier, Brązowy cukier, Musy 
(słodycze), Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w prosz-
ku, Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Batony 
czekoladowe, Batony zbożowe i energetyczne, Batony spo-
żywcze na bazie zbóż, Batony energetyczne na bazie zbóż, 
Batony Muesli, Batony na bazie czekolady będące zamienni-
kami posiłków, Chipsy (produkty zbożowe], Chleb bezglute-
nowy, Cukierki, Budynie deserowe, Budynie deserowe 
w proszku, Kisiele, Sosy, Sosy ziołowe, Sosy owocowe, Sosy 
sałatkowe, Sosy w proszku, Pasty warzywne [sosy], Przeciery 
warzywne [sosy], Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sy-
ropy i melasa, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe 
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Ciastka, 
Ciastka owsiane, Ciastka zbożowe, Wafle, Kawa, Kawa bezko-
feinowa, Kapsułki z kawą, Substytuty kawy [sztuczna kawa 
lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Herbata, Kakao, 
Miód, Płatki kukurydziane, Płatki zbożowe, Płatki śniadanio-
we, Płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców 
i błonnika, Makarony, Makarony niskokaloryczne, Ryż, Ryż 
niskokaloryczny, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery 
[na bazie czekolady], Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Pizze [gotowe], Pizze bezglutenowe, Przekąski składające się 
głównie z wyrobów cukierniczych, Puddingi, Słodziki natu-
ralne, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, Napo-
je dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, Napoje orzeźwiające, Napoje energetyzujące, 
Napoje proteinowe, Napoje warzywne. Napoje owocowe, 
Soki owocowe, Soki warzywne, Woda wzbogacona witami-
nami [napoje], 35 Reklama, Marketing w tym marketing bez-
pośredni, wspieranie sprzedaży, doradztwo w zakresie zby-
tu i zakupu, pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży 
towarów, reklama i promocja sprzedaży dotycząca towarów 
i usług oferowanych i zamawianych drogą telekomunikacyj-
ną lub elektroniczną, Promocja sprzedaży, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja towarów w celach 
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usłu-
gi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu 
wysyłkowego oraz sklepu internetowego, Realizacja przed-
sięwzięć handlowych na rzecz osób trzecich, w szczególno-
ści w połączeniu z usługami on-line, Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające na swo-
bodnie ich oglądanie i nabywanie, Usługi prowadzenia 
sprzedaży następujących towarów: suplementy diety i pre-

paraty dietetyczne, suplementy żywnościowe, suplementy 
mineralne do żywności, suplementy diety zawierające biał-
ko, preparaty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, dietetyczne wyroby cukiernicze 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne prepa-
raty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, 
aminokwasy do celów medycznych, witaminy i preparaty 
witaminowe, koktajle białkowe, napoje witaminizowane, na-
poje lecznicze, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, preparaty wysokobiałkowe, odżywki wzmac-
niające, preparaty medyczne do odchudzania i utrzymania 
sylwetki, odżywki, odżywki wysokobiałkowe, odżywki 
wzmacniające, preparaty zawierające kreatynę, galaretki, ga-
laretki owocowe, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, batony, batony spożywcze na bazie orzechów, bato-
ny spożywcze na bazie soi, batony na bazie owoców i orze-
chów, chipsy na bazie warzyw, chipsy o niskiej zawartości 
tłuszczu, desery owocowe, jogurty, jogurty o niskiej zawarto-
ści tłuszczu, koktajle mleczne, masło, masło z orzechów ner-
kowca, masło kokosowe [olej kokosowy], masło z orzechów, 
masło do użytku w gotowaniu, oleje i tłuszcze, oleje jadalne, 
oleje do gotowania, oleje z przyprawami, nasiona jadalne, 
nasiona przetworzone, orzechy preparowane, orzechy prze-
tworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy 
suszone, orzechy z przyprawami, orzechy kandyzowane, 
orzechy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone, 
orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy ziemne konser-
wowe, orzechy ziemne przetworzone, orzeszki arachidowe 
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki 
piniowe, przetworzone, orzeszki ziemne w polewie miodo-
wej, pasty z owoców, pasty do smarowania składające się 
głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie warzyw, 
pasty na bazie orzechów, pasty warzywne, przekąski na ba-
zie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie 
warzyw, suszone owoce, gotowe dania warzywne, gotowe 
dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całko-
wicie lub głównie z mięsa, gotowe produkty z warzyw, mie-
szanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców 
i przetworzonych orzechów, mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
mięso suszone, przetwory z mięsa, ekstrakty mięsne, mleko, 
przetwory mleczne, jajka, mieszanki przekąsek składające się 
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, armaty 
do żywności, słodycze, słodycze bez cukru, słodycze zawiera-
jące owoce, cukier, brązowy cukier, musy (słodycze), czekola-
da, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekolada do wy-
robów cukierniczych i chleba, batony czekoladowe, batony 
zbożowe i energetyczne, batony spożywcze na bazie zbóż, 
batony energetyczne na bazie zbóż, batony muesli, batony 
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, chipsy 
[produkty zbożowe], chleb bezglutenowy, cukierki, budynie 
deserowe, budynie deserowe w proszku, kisiele, sosy, sosy 
ziołowe, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sosy w proszku, pa-
sty warzywne [sosy], przeciery warzywne [sosy], przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), syropy i melasa, syropy smakowe, 
syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na ba-
zie czekolady, ciastka, ciastka owsiane, ciastka zbożowe, wa-
fle, kawa, kawa bezkofeinowa, kapsułki z kawą, substytuty 
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące 
kawę], herbata, kakao, miód, płatki kukurydziane, płatki zbo-
żowe, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe zawierające 
mieszankę owoców i błonnika, makarony, makarony niskoka-
loryczne, ryż, ryż niskokaloryczny, gotowe dania z ryżu, goto-
we desery [na bazie czekolady], gotowe potrawy na bazie 
makaronu, pizze [gotowe], pizze bezglutenowe, przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, puddingi, 
słodziki naturalne, napoje bezalkoholowe, napoje izotonicz-
ne, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawie-
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rające elektrolity, napoje orzeźwiające, napoje energetyzu-
jące, napoje proteinowe, napoje warzywne, napoje owoco-
we, soki owocowe, soki warzywne, woda wzbogacona wita-
minami [napoje].

(210) 547247 (220) 2022 09 15
(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HARRY
(510), (511) 32 Piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210) 547322 (220) 2022 09 19
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Lubella Chrupersy
(510), (511) 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywno-
ściowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Ba-
toniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsian-
ka, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki 
zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Ciasta, Ciastecz-
ka, Ciastka, Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nie-
lecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania 
na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest makaron, Desery z muesli, Gofry, Gotowe dania 
z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery 
[na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Go-
towe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie 
ryżu, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Krakersy, Liofilizowane 
dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowa-
ne dania, których głównym składnikiem jest ryż, Mąka, Mąka 
do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziem-
niaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], Maka-
ron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, 
Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Ma-
karony do zup, Makarony razowe, Marynaty, Mieszanki mąki, 
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
i suszonych owoców, Muesli, Nielecznicze słodycze [wyroby 
cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe 
wyroby cukiernicze, Płatki owsiane, Owsianka, Owsianka bły-
skawiczna, Paluszki chlebowe, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki 
kukurydziane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożo-
we, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające 
owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadanio-
we zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy 
gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy 
składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, 
Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty 
zbożowe, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywno-
ściowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukury-
dzy, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przeką-
ski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski 
składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone na ba-
zie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone 
z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski 
składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się 
głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożo-
wych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze 
na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów 
zbożowych, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane 
z pszenicy, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetwo-
rzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów cukier-

niczych, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycz-
nych), Słodycze bez cukru, Słodycze czekoladowe, Słodycze 
nielecznicze, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze sło-
dzone ksylitolem, Słone herbatniki, Słone krakersy, Smakowe 
wyroby cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżo-
we, Solone wyroby piekarnicze, Sproszkowane sosy w postaci 
granulowanej, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Su-
chary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie 
składające się z makaronów, Suszony makaron, Wafelki, Wafle 
ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie z owocami, 
Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zboża, 
Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do pro-
dukcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża do żywności 
do spożycia przez ludzi, Żywność na bazie kakao.

(210) 547323 (220) 2022 09 19
(731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PRASTARA
(510), (511) 3 Woda kolońska, Kosmetyki, Produkty perfu-
meryjne.

(210) 547331 (220) 2022 09 19
(731) KUREK ROMAN DAWID, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETRO WATA CUKROWA

(531) 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, Wata cukrowa.

(210) 547357 (220) 2022 09 20
(731) ORŁOWSKI JAKUB, MIKULISZYN MACIEJ,  

POKS-WIELOSIK ALEKSANDRA KANCELARIA 
ADWOKACKA ORŁOWSKI MIKULISZYN  
POKS-WIELOSIK SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPUGAMAN

(531) 27.05.01, 24.17.25, 29.01.15, 03.07.15, 03.07.19
(510), (511) 45 Usługi prawne.
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(210) 547381 (220) 2022 09 20
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowny)
(540) WOJSKI
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje alkoholowe de-
stylowane, wódka, wódka smakowa, nalewki, likiery.

(210) 547394 (220) 2022 09 20
(731) PERN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perni

(531) 04.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 Paliwa ciekłe, gazowe i stałe, Antracyt, węgiel 
kamienny, węgiel brunatny, koks, węgiel koksowy, węgiel 
drzewny jako paliwo, brykiety drzewne, Olej przemysłowy, 
Środki smarne, Benzyna, alkohole silnikowe, gaz opałowy, 
olej napędowy, olej opałowy, olej silnikowy, paliwa pocho-
dzące z ropy naftowej, paliwo silnikowe dla lotnictwa, ropa 
naftowa surowa lub rafinowana, pochodne ropy naftowej, 
biopaliwa, biokomponenty do paliw i olejów, Paliwo gazowe, 
paliwo na bazie wodoru, gaz zestalony jako paliwo, 35 Usługi 
importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego 
na rzecz firm krajowych i międzynarodowych, Usługi prowa-
dzenia sprzedaży w punktach hurtowych, na stacjach paliw 
oraz za pośrednictwem strony internetowych następujących 
towarów: paliwa ciekłe, gazowe i stałe, oleje przemysłowe, 
ropa naftowa, biopaliwa, Usługi marketingowe, Usługi rekla-
mowe i promocyjne towarów i usług, reklama direct mail, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wy-
robów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach ko-
mercyjnych lub reklamowych, Doradztwo i pomoc w zakresie 
organizacji i prowadzeniu działalności gospodarczej, Badanie 
rynku i opinii publicznej, 37 Usługi budowlano - montażowe 
i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysło-
wego, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych 
z wznoszeniem budynków i budowli z elementów prefabry-
kowanych, Roboty inżynieryjne lądowe i wodne, roboty ziem-
ne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, montażowych 
i remontów rurociągów naftowych, obiektów związanych 
z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem 
i obrotem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz chemi-
kaliami, Usługi w zakresie budowy, przeglądów, konserwacji, 
remontów i modernizacji urządzeń i instalacji przyjęcia, ma-
gazynowania i dostarczania paliw (składy paliw), armatury 
zbiorników magazynowych, zaworów odpowietrzających, 
rurociągów technologicznych, cystern samochodowych, 
zbiorników paliw, przepompowni paliw, instalacji napełniania 
i uwalniania do użytku cystern kolejowych i samochodowych, 
instalacji odzysku benzyny, specjalnych instalacji dozowania 
dodatków, instalacji hermetycznych i odzyskujących opary, 
instalacji przeciwpożarowych, systemów automatyki i stero-
wania, Usługi prowadzenia stacji obsługi pojazdów: tankowa-
nie i konserwacja, 38 Usługi telekomunikacyjne, Informacje 
o telekomunikacji, Zapewnienie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, Odbiór i rozpowszech-
nianie (transmisja) treści video za pośrednictwem platform 
internetowych, Przesyłanie strumieniowe danych, Transmisja 

plików cyfrowych, Komputerowa wspomagana transmisja 
danych, Komputerowa wspomagana transmisja wiadomości 
i obrazów, Transmisja danych, Komunikacja przez terminale 
komputerowe, Wynajem czasu dostępu do globalnej sieci 
komputerowej, telekonferencje, elektroniczne tablice ogło-
szeń, Wynajem aparatury telekomunikacyjnej i łączy do prze-
kazywania informacji, 39 Usługi transportowe i spedycyjne, 
Transport towarów koleją, drogą lądową, rzeczną i morską 
przy użyciu pojazdów specjalnego przeznaczenia i pojazdów 
uniwersalnych, Transport rurociągowy, Magazynowanie i ma-
gazynowanie ropy naftowej i paliwa, przeładunek, pakowanie, 
porcjowanie i dostawa towarów, Tworzenie i utrzymywanie 
rezerw paliwa, Dystrybucja i dostawa ropy naftowej i paliw, 
magazynowanie, Pobierania i transport próbek paliwa do la-
boratoriów, Usługi informacyjne i agencyjne w zakresie trans-
portu i spedycji, 42 Usługi w zakresie prowadzenia działalności 
badawczo - rozwojowej dla osób trzecich, Pomiary inżynie-
ryjne, analizy technologiczne, badania i opinie dotyczące 
przetwarzania, przechowywania, porcjowania i handlu pali-
wami, pochodnymi chemikaliami oraz ochrony środowiska, 
Badania chemiczne, pomiary i badania dotyczące produktów 
ropopochodnych, laboratoryjna ocena jakości produktów 
ropopochodnych, Certyfikacja przewodów wlewu paliwa, 
sprawdzanie precyzji dozowania aparatury dozującej składów 
paliw i stacji paliw, pomiary elektryczne dotyczące instalacji 
ochronnych i odgromowych, Laboratoryjna ochrona śro-
dowiska w odniesieniu do czynników szkodliwych i pomiar 
stężenia gazów wybuchowych, Programowanie komputero-
we, projektowanie, instalacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie leśnictwa.

(210) 547430 (220) 2022 09 21
(731) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Unilink LIDER UBEZPIECZEŃ

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.

(210) 547434 (220) 2022 09 22
(731) STASIAK KAROLINA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURPLE GIRL

(531) 29.01.13, 02.03.01, 02.03.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Impresariat w działalności artystycznej, Organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Admini-
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strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Promocja 
sprzedaży, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audio-
wizualnych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi pośrednictwa i doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzeda-
ży, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, 
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rekla-
my i promocji sprzedaży, Publikowanie materiałów reklamo-
wych online, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi 
reklamowe i marketingowe online, Pokazy towarów, Informa-
cja handlowa, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyj-
nymi, 40 Barwienie skór, Barwienie tkanin, Hafciarstwo, Kra-
wiectwo, Krojenie tkanin, Obrębianie tkanin, Obróbka wełny, 
Oprawianie dzieł sztuki, Pikowanie tkanin, Przeróbki odzieży, 
Składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, Szycie 
odzieży na miarę, Usługi związane z farbiarstwem, Wybiela-
nie tkanin, Wypalanie wyrobów ceramicznych, Zaprasowanie 
na stałe tkanin, 41 Doradztwo zawodowe, Fotografia, Fotore-
portaże, Kształcenie praktyczne [pokazy], Malowanie twarzy, 
Nauczanie indywidualne, Organizacja pokazów mody w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Pozowanie dla artystów, 
Prezentowanie wystaw muzealnych, Produkcja widowisk, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy 
biznesowej i know-how [szkolenie], Publikowanie książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Rezerwo-
wanie miejsc na pokazy, Usługi artystów estradowych, Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
Wypożyczanie dzieł sztuki, Zapewnianie recenzji użytkow-
ników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Kontrola 
jakości, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie ko-
stiumów, Projektowanie mody, Stwierdzanie autentyczności 
dzieł sztuki, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Wzornictwo 
przemysłowe, 44 Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, 
Pomoc medyczna, Salony piękności, Terapia sztuką, Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi oceny zdrowia, Usługi psychologów, Usługi terapeu-
tyczne, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi 
wizażystów, 45 Doradztwo duchowe, Doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, Dotrzymywanie towarzystwa [opie-
ka osobista], Usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji 
ubioru, Wypożyczanie odzieży.

(210) 547437 (220) 2022 09 22
(731) WITKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ETERE
(510), (511) 3 Środki czyszczące - płyny do mycia szyb, płyny 
do mycia podłóg, uniwersalne płyny do mycia, 4 Świece za-
pachowe, 5 Odświeżacze powietrza, 24 Ręczniki, 27 Dywani-
ki łazienkowe.

(210) 547439 (220) 2022 09 22
(731) BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hur-
towej, głównie w zakresie towarów takich jak: kosmetyki, 
mydła, dezodoranty, środki perfumeryjne, perfumy, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki zapachowe, 
preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do kąpieli, świece, 
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domo-
wego, małe, ręczne przybory i narzędzia używane w gospo-
darstwie domowym i kuchni, przybory toaletowe, gąbki, wy-
roby szklane, porcelanowe i ceramiczne, oliwa z oliwek, oleje 
i tłuszcze jadalne.

(210) 547443 (220) 2022 09 22
(731) JUREWICZ MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elpiano

(531) 22.01.21, 26.11.13, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 15 Instrumenty muzyczne, Instrumenty mu-
zyczne klawiszowe, Instrumenty muzyczne elektroniczne, 
Klawiatury instrumentów muzycznych, Pianina, Pianina elek-
troniczne, Pianina elektryczne, Klawiatury do pianin, Klawisze 
do pianin, Struny do pianin, Regulatory natężenia dźwięku 
do pianin mechanicznych, Statywy do instrumentów mu-
zycznych, Statywy do nut, Maszyny elektroniczne wytwa-
rzające efekty dźwiękowe (syntezatory), 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej i detaliczne następujących towarów: instrumenty 
muzyczne, instrumenty muzyczne klawiszowe, instrumenty 
muzyczne elektroniczne, klawiatury instrumentów muzycz-
nych, pianina, pianina elektroniczne, pianina elektryczne, 
klawiatury do pianin, klawisze do pianin, struny do pianin, re-
gulatory natężenia dźwięku do pianin mechanicznych, staty-
wy do instrumentów muzycznych, statywy do nut, maszyny 
elektroniczne wytwarzające efekty dźwiękowe (syntezatory).

(210) 547444 (220) 2022 09 22
(731) WITKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETERE

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 Środki czyszczące, płyny do mycia szyb, płyny 
do mycia podłóg, uniwersalne płyny do mycia, 4 Świece za-
pachowe, 5 Odświeżacze powietrza, 24 Ręczniki, 27 Dywani-
ki łazienkowe.
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(210) 547450 (220) 2022 09 23
(731) POLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tchórzowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polana

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 05.03.13, 03.07.03
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Drób, Kurczak, Mięso 
i wędliny.

(210) 547583 (220) 2022 09 27
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Grześki MEGA BATON w czekoladzie 

NOWOŚĆ

(531) 29.01.15, 25.01.19, 19.19.99, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 
27.05.10, 08.01.21

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Batony, Batoniki.

(210) 547584 (220) 2022 09 27
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Grześki MEGA BATON w czekoladzie 

mlecznej NOWOŚĆ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.19, 27.05.24, 25.01.19, 08.01.21, 19.19.99

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Batony, Batoniki.

(210) 547588 (220) 2022 09 27
(731) S4U GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s4u

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.23, 27.07.01, 27.07.11, 
27.07.21, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.12, 
26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 26.07.25

(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, Agencje za-
trudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Biura 
pośrednictwa pracy, Leasing pracowniczy, Profesjonalne 

usługi w zakresie rekrutacji, Usługi agencji pośrednictwa 
pracy i rekrutacji pracowników, Usługi biur pośrednictwa 
pracy w zakresie pracy tymczasowej, Doradztwo w zakre-
sie pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie pośrednictwa 
pracy, Usługi pośrednictwa w handlu, 39 Transport, Usługi 
przewozu, Usługi wynajmu związane z transportem i ma-
gazynowaniem, Usługi wynajmu związane z pojazdami, 
transportem i magazynowaniem, Logistyka transportu, 
Transport pasażerski, Przewożenie i dostarczanie towarów, 
Organizowanie podróży, Organizowanie transportu pasa-
żerskiego, Organizowanie samochodowego transportu pa-
sażerskiego, Organizowanie wycieczek autobusowych, Or-
ganizowanie wycieczek autokarowych, Pasażerski transport 
samochodowy, Transport autobusowy, Transport autoka-
rowy pasażerów, Transport bagażu pasażerów, Transport 
drogowy pasażerów, Transport bagażu podróżnego, Trans-
port lądowy osób, Transport lądowy pasażerów, Transport 
lądowy podróżnych, Transport pasażerów autobusami, 
Transport pasażerów i ich bagażu, Transport podróżnych 
samochodem, Usługi agencyjne w zakresie organizowania 
transportu osób, Usługi kierowców.

(210) 547593 (220) 2022 09 27
(731) STOKŁOSA BARTŁOMIEJ VINSON-AGENCJA 

KREATYWNA, Wola Nieszkowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PoliDraw

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.01, 26.02.05, 26.02.07
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym także za pośrednictwem internetu, w związku z na-
stępującymi towarami: odzież, kubki, talerze pamiątkowe, 
upominki, artykuły pamiątkowe, torby i plecaki, pudełka, 
wycieraczki pod drzwi, maty podłogowe, tablice i szyldy, 
podkładki, wyroby tekstylne w szczególności poduszki, 
koce, fartuchy, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym także za pośrednictwem internetu przedmiotów 
z nadrukami o treściach humorystycznych lub reprodukcja-
mi, w szczególności kubków i koszulek, 40 Nadrukowywa-
nie wzorów, napisów, grafik na produktach i opakowaniach, 
w szczególności na: odzieży, kubkach, talerzach pamiątko-
wych, upominkach, artykułach pamiątkowych, torbach 
i plecakach, pudełkach, wycieraczkach pod drzwi, matach 
podłogowych, tablicach i szyldach, podkładkach, materia-
łach reklamowych, wyrobach tekstylnych, w szczególności 
poduszkach, kocach, fartuchach, Usługi drukarskie i poli-
graficzne.

(210) 547619 (220) 2022 09 28
(731) DLA-PRZEMYSLU.PL SIKORA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) p dla-Przemyslu.pl SIKORA SP. Z O.O.

(531) 15.07.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 6 Profile metalowe, Kraty metalowe do celów 
ochronnych, Barierki metalowe, Barierki bezpieczeństwa 
z metalu, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, 
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Barierki metalowe do kontroli ruchu pieszych, Ogrodzenia 
metalowe, Metalowe słupy ogrodzeniowe, Metalowe pa-
nele ogrodzeniowe, Metalowe materiały na ogrodzenia, 
Słupki metalowe, Osłony z metalu, Ograniczniki metalowe, 
Metalowe krawężniki-ograniczniki parkingowe, Odboj-
nice stalowe, 9 Lustra sygnalizacyjne, Pachołki, Pachołki 
drogowe, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygna-
lizacyjne, Osłony na kable elektryczne, Lampy sygnaliza-
cyjne, Lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, Lustra 
drogowe, Lustra przemysłowe, Znaczniki bezpieczeństwa, 
Znaki podświetlone, Znaki świetlne, Świecące znaki drogo-
we, Lampy ostrzegawcze jako znaki nawigacyjne, Światła 
ostrzegawcze jako znaki nawigacyjne, Znaki nawigacyjne 
świetlne, Światła ostrzegawcze jako znaki nawigacyjne mi-
gające, Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 
17 Półwykończona guma w postaci profili, Półobrobione 
produkty z tworzyw sztucznych w formie profili, Nieme-
talowe osłony do rur, osłony izolacyjne do przemysłowych 
przewodów rurowych, Osłony narożników z gumy, Ogra-
niczniki gumowe, Taśma przylepna antypoślizgowa do za-
stosowania podłogowego, 19 Bariery ochronne niemeta-
lowe, Drogowe bariery ochronne z tworzyw sztucznych, 
Niemetalowe barierki ostrzegające przed niebezpieczeń-
stwem, Niemetalowe materiały ogrodzeniowe, Ogrodzenia 
niemetalowe, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Podpo-
ry do słupków ogrodzeniowych, niemetalowe, Piankowe 
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, Słupki 
z materiałów niemetalowych, Słupki do ogrodzeń z ma-
teriałów niemetalowych, Słupki do ogrodzeń z tworzyw 
sztucznych, Niemetalowe ograniczniki parkingowe, Balu-
strady wykonane z materiałów niemetalowych, Elemen-
ty konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, Gumowe listwy 
podłogowe, Gumowe płytki podłogowe, Gumowe płytki 
ostrzegawcze na klatkach schodowych, Krawędzie ścieżek 
wykonane z materiałów niemetalowych, Listwy niemeta-
lowe, Nadproża niemetalowe, Nawierzchnie odblaskowe, 
Niemetalowe panele ścienne, Niemetalowe przemysłowe 
elementy konstrukcyjne, Nietkane materiały do ochrony 
terenu, Panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, 
Progi niemetalowe, Profile niemetalowe do budownictwa, 
Słupy z materiałów niemetalowych, Odbojnice z tworzyw 
sztucznych, Płytki z tworzyw sztucznych, 20 Pachołki dro-
gowe z tworzyw sztucznych, 35 Sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa następujących towarów: profili i pianek ochron-
nych, odbojnic przemysłowych, luster przemysłowych, lu-
ster drogowych, barierek i ogrodzeń tymczasowych, słup-
ków odgradzających, pachołków odgradzających, kaset 
ściennych z taśmą, progów, ograniczników parkingowych, 
progów i pomostów kablowych, blokad parkingowych, 
słupków elastycznych, pachołków drogowych, barier dro-
gowych, słupków drogowych, osłon drogowych, artyku-
łów do znakowania dróg, materiałów do oznakowania po-
wierzchni, taśm i znaczników podłogowych, znaków i tablic 
BHP, koszy na odpady, stojaków rowerowych, wyposażenia 
placów budowy, gablot i powierzchni ekspozycyjnych, wiat 
dla palaczy, popielnic, urn wyborczych, sorbentów, wanien 
wychwytowych, apteczek, zestawów pierwszej pomocy, 
mat podłogowych, wózków narzędziowych.

(210) 547652 (220) 2022 09 29
(731) IPRACUJZDALNIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 04.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 Reklamowe znaki papierowe, Ulotki rekla-
mowe, Książki, Książki dla dzieci, 28 Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, 35 Kampanie marketingowe, Organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, Usługi w zakresie 
marketingu produktów, Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne w zakre-
sie sprzedaży.

(210) 547666 (220) 2022 09 29
(731) BOSCARO MASSIMILIANO, Baniocha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMOLINO hand made pasta & pizza

(531) 07.01.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach.

(210) 547668 (220) 2022 09 29
(731) URIACH ITALY, S.R.L., Assago, IT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLPOFIX
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(531) 05.03.11, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty i sub-
stancje farmaceutyczne do użytku w ginekologii, Środki 
przeciwgrzybiczne dopochwowe, Płyny do przemywania 
pochwy do celów medycznych, Środki do nawilżające do-
pochwowe, Lubrykanty do pochwy, Preparaty do użytku 
medycznego, Preparaty do celów weterynaryjnych, Prepara-
ty sanitarne do celów medycznych, Dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność przystosowana do użytku weterynaryjnego, Dietetycz-
ne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
Żywność dla niemowląt, Suplementy żywnościowe dla ludzi, 
Suplementy diety dla zwierząt, Plastry, materiały opatrunko-
we, Materiały do plombowania zębów, Alginat ortodontycz-
ny do wycisków dentystycznych, Środki odkażające.

(210) 547670 (220) 2022 09 29
(731) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK 

SPÓŁKA AKCYJNA, Ludwin-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NISKI INDEKS Glikemiczny MAKARON

(531) 11.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 30 Makaron, makaron błyskawiczny, produkty 
żywnościowe na bazie ryżu i/lub mąki i/lub zbóż.

(210) 547696 (220) 2022 09 27
(731) LAWENDOWY KRÓL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lawendowy Król

(531) 02.05.23, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, Usługi w zakresie oświaty (nauczanie], Naucza-
nie indywidualne, 43 Żłobki dla dzieci.

(210) 547706 (220) 2022 09 30
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) RANGINIO

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Pitne 
alkohole wysokoprocentowe, Wina, Wina musujące, Napoje 
na bazie wina, Cydr, Aperitify na bazie napojów alkoholo-
wych, Aperitify na bazie wina, Mieszanki koktajli alkoholo-
wych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Poncze alkoho-
lowe, Likiery, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie 
[likiery i alkohole wysokoprocentowe].

(210) 547720 (220) 2022 09 30
(731) NOWAK GRZEGORZ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ 

WINNICA TYNIEC, Kielce; KULA SŁAWOMIR 
COMATECH, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T

(531) 11.01.14, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 33 Wino, 41 Degustacje win [usługi rozrywko-
we], Degustacje win [usługi edukacyjne], Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowa-
nie zajęć rekreacyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyj-
nych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Udostępnianie 
usług i obiektów rekreacyjnych, Imprezy z degustacją win 
w celach edukacyjnych, Rozrywka związana z degustacją 
wina, 43 Winiarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wysta-
wy i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na ban-
kiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Usługi 
doradców w zakresie win.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547874 (220) 2022 10 05
(731) BALKOWSKI MIROSŁAW, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) lody eskimos
(510), (511) 30 Lody jadalne, Lody spożywcze, Sorbety, Lody 
mleczne, Lody owocowe, Lody wielosmakowe, Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety.

(210) 547888 (220) 2022 10 06
(731) PROJEKT-SOLARTECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PST Projekt Solartechnik

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, Konstrukcje 
metalowe, Metalowe płyty konstrukcyjne, Pokrycia metalowe 
ścian [budownictwo], Drzwi metalowe, Metalowe drzwi prze-
ciwpożarowe, Metalowe okna, Metalowe świetliki [okna], Prze-
grody metalowe do budownictwa, Metalowe ścianki działo-
we, Metalowe profile, Bramy metalowe, Zamknięcia drzwiowe, 
Okucia okienne metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnych, Przewody metalowe do instalacji klimaty-
zacyjnych, 7 Turbiny wiatrowe, Części do turbin wiatrowych, 
Turbiny hydrauliczne, Części do turbin hydraulicznych, Gene-
ratory elektryczności, Części do generatorów elektryczności, 
Alternatory [generatory prądu przemiennego], Części do al-
ternatorów, Awaryjne agregaty prądotwórcze, Części do awa-
ryjnych agregatów prądotwórczych, Generatory elektryczne 
wykorzystujące fotoogniwa, Części do generatorów elektrycz-
nych wykorzystujących fotoogniwa, Silniki napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, Mechanizmy sterownicze do maszyn 
i silników, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lą-
dowych, Podstawy [statywy] maszyn, Przekładnie do maszyn, 
Transportery [maszyny], Separatory [maszyny], Maszyny do fil-
trowania, Pompy [maszyny], Pompy odśrodkowe, Pompy wod-
ne, Kondensatory powietrzne [kompresory], Podnośniki [urzą-
dzenia], Pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania 
drzwi [części maszyn], Hydrauliczne urządzenia do otwierania 
i zamykania drzwi [części maszyn], 9 Urządzenia pomiarowe, 
Przyrządy pomiarowe, Urządzenia sygnalizacyjne, Urządzenia 
kontrolne, Urządzenia do ratowania życia, Przyrządy do rato-
wania życia, Urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, 
Urządzenia do przełączania energii elektrycznej, Urządzenia 
do przekształcania energii elektrycznej, Urządzenia do groma-
dzenia energii elektrycznej, Urządzenia do sterowania prze-
pływu energii elektrycznej, Urządzenia do regulacji energii 
elektrycznej, Akumulatory, elektryczne, Baterie elektryczne, 
Urządzenia do ładowania baterii, Urządzenia do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Fotoogniwa, Baterie 
słoneczne, Instalacje elektryczne, Instalacje solarne, Tablice 
sterownicze [elektryczność], Złącza elektryczne, Latarnie sy-
gnalizacyjne, Alarmy pożarowe, Urządzenia do gaszenia ognia, 
Tryskacze (systemy -) przeciwpożarowe, Gaśnice, Pompy stra-
żackie, Sprzęt do gaszenia ognia, 11 Urządzenia oświetleniowe, 
Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia wytwarzające parę, 
Urządzenia do suszenia, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia 
do zaopatrywania w wodę, Instalacje sanitarne, Urządzenia 
do filtrowania wody, Instalacje oświetleniowe, Oświetlenie 
solarne, Części do oświetlenia solarnego, Kolektory słoneczne, 
Części do kolektorów słonecznych, Aparatura do uzdatniania 
wody, Urządzenia do uzdatniania wody, Instalacje do schła-
dzania wody, Urządzenia do oczyszczania ścieków, Urządzenia 
do ujęcia wody, Urządzenia do nawadniania do zastosowania 
w rolnictwie, 19 Drzwi drewniane, Niemetalowe drzwi prze-
ciwpożarowe, Ścianki działowe niemetalowe, 37 Remonto-
wanie budynków, Naprawy budynków, Usługi montażowe 
dla budynków, Usługi instalacyjne dla budynków, Montaż 
drzwi i okien, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Naprawa 
urządzeń elektrycznych, Instalowanie alarmów przeciwwła-
maniowych, Naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Insta-
lacja wind, Naprawa wind, Naprawa urządzeń do chłodzenia, 
Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Wiercenie 
studni, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj-

nych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Instalowanie 
i naprawa pieców, Montaż rusztowań, Izolowanie budynków, 
Rozbiórka budynków, Nadzór budowlany, Usługi doradztwa 
budowlanego, 39 Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii, 40 Wytwarzanie energii, 42 Usługi naukowe i projek-
towanie w tym zakresie, Usługi techniczne i projektowanie 
w tym zakresie, Badania naukowe, Badania techniczne, Prze-
mysłowe analizy i usługi badawcze, Projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego, Projektowanie i rozwój oprogramo-
wania komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe dla osób 
trzecich w dziedzinie energii odnawialnej, Prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich w dziedzinie ochrony środo-
wiska naturalnego, Opracowywanie projektów technicznych, 
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w za-
kresie planowania zużycia energii, Audyt energetyczny, Do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, Usługi inżynieryjne, 
Wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii.

(210) 547895 (220) 2022 10 06
(731) SAVENCIA SA, Viroflay, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEKRET MNICHA

(531) 02.01.03, 08.03.09, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 Mleko, sery i produkty nabiałowe, Jadalne 
oleje i tłuszcze, Masło.

(210) 547896 (220) 2022 10 06
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA – MED
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonal-
ne, kosmetyki do stylizacji włosów, pasta do zębów, płyny 
do płukania ust, 5 Suplementy diety przeznaczone do po-
prawy jakości skóry, 44 Usługi ośrodków odnowy biologicz-
nej, aromaterapia, zabiegi kosmetyczne, Usługi medycyny 
estetycznej.

(210) 547897 (220) 2022 10 06
(731) FIRMFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMFY firm. for. you.
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(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie wyszukiwania informacji 
w plikach informatycznych dla osób trzecich, usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, również za pośred-
nictwem sieci komputerowych i internetu, następujących 
towarów: sprzęt komputerowy, komputery, które można 
nosić przy sobie, oprogramowanie komputerowe, usługi 
doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
wyboru komputerów, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe przetwa-
rzanie danych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, automatyczne prze-
twarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
wprowadzanie i przetwarzanie danych, przetwarzanie da-
nych dla firm, przetwarzanie, systematyzacja danych i za-
rządzanie nimi, usługi doradcze związane z przetwarzaniem 
danych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych 
do celów działalności gospodarczej, usługi doradcze związa-
ne z elektronicznym przetwarzaniem danych, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, 38 Usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platform i portali w internecie i innych 
mediach, zapewnianie dostępu do portali internetowych 
na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu 
do portali w internecie, zapewnianie dostępu do platform 
i portali w internecie, 42 Usługi doradztwa informatycznego, 
usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym 
w obszarze handlu elektronicznego, udzielanie porad tech-
nicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem kom-
puterowym, platformy do sztucznej inteligencji, tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, 
usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem kompu-
terowym, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie in-
formatyki, projektowanie systemów informatycznych, usługi 
konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informa-
tycznym, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmują-
ce oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych, usługi 
oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do uczenia, usługi pomocy technicznej związane 
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, badania 
projektowe związane z oprogramowaniem komputerowym, 
hosting oprogramowania jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie portali 
sieciowych.

(210) 547905 (220) 2022 10 06
(731) HRABSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hrabska Development
(510), (511) 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nie-

ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, 
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytko-
wej, Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradz-
two inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie 
doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomo-
ściami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Infor-
macja o powyższych usługach, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi deweloperskie 
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami 
wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, 
Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budyn-
ków, Konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
Usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi 
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologicz-
no-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych bu-
dynków i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych 
sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towa-
rowych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie instalacji 
elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wod-
nokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu 
budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego 
wraz z obsługą operatorską, Konsultacje budowlane, Do-
radztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 
42 Usługi deweloperskie w zakresie projektowania budowla-
nego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicz-
nego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie 
budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania 
urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologicz-
ne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonaw-
cze dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania 
techniczne, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, De-
koracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, 
Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach.

(210) 547906 (220) 2022 10 06
(731) HRABSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 
29.01.12

(510), (511) 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nie-
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
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zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, 
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytko-
wej, Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradz-
two inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie 
doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomo-
ściami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Infor-
macja o powyższych usługach, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi deweloperskie 
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami 
wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, 
Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budyn-
ków, Konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
Usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi 
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologicz-
no-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych bu-
dynków i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych 
sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towa-
rowych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie instalacji 
elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wod-
nokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu 
budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego 
wraz z obsługą operatorską, Konsultacje budowlane, Do-
radztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 
42 Usługi deweloperskie w zakresie projektowania budowla-
nego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicz-
nego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie 
budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania 
urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologicz-
ne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonaw-
cze dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania 
techniczne, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, De-
koracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, 
Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach.

(210) 547910 (220) 2022 10 07
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYTENA
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi, Preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, Pre-
paraty przeciwcukrzycowe, Środki farmaceutyczne przeciw-
cukrzycowe.

(210) 547926 (220) 2022 10 07
(731) WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easygo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Pro-

mocja sprzedaży, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, Zarządzanie kompu-
terowymi bazami danych, Zarządzanie hotelami, Doradztwo 
biznesowe, Komputerowe zarządzanie plikami, Publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, 39 Usługi w zakresie rezerwacji 
biletów na podróże i wycieczki, Organizowanie podróży, 
Organizowanie wycieczek, Organizowanie wczasów, Orga-
nizowanie podróży i rejsów, Organizowanie wypraw w ra-
mach wakacji zorganizowanych, Usługi doradcze związane 
z organizowaniem podróży, Organizowanie i rezerwowanie 
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków 
elektronicznych, Zwiedzanie turystyczne, Usługi biura tury-
stycznego w celu rezerwacji podróży, Udzielanie informacji 
turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci kompu-
terowych, Usługi doradztwa turystycznego i informacji tu-
rystycznej, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Usługi 
przewodników turystycznych, Usługi pilotów wycieczek, 
Usługi osób towarzyszących podróżnym, Wypożyczanie po-
jazdów, Wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, Wynajem 
pojazdów z kierowcą, Usługi wynajmu pojazdów samocho-
dowych, Wypożyczanie rowerów, Usługi rezerwowania po-
dróży, Agencje rezerwacji podróży, Usługi agencji podróży 
polegające na organizowaniu podróży, Rezerwacja miejsc 
na podróż, Usługi agencji podróży w zakresie organizowania 
podróży wakacyjnych, Usługi w zakresie podróży, Usługi biur 
podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróż-
nych, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Usługi rezerwacji 
biletów na podróż, Rezerwacja miejsc na podróż samolo-
tem, Rezerwacja miejsc na podróż pociągiem, Rezerwacja 
miejsc na podróż autokarem, Agenci zajmujący się organi-
zowaniem podróży, Usługi rezerwacji wczasów i podróży, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące podróży, 
Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Skompute-
ryzowane usługi w zakresie rezerwacji podróży, Doradztwo 
w zakresie planowania trasy podróży, Udzielanie informacji 
online na temat podróży, Usługi w zakresie organizowania 
transportu podróżnych, Organizacja wiz podróżnych, pasz-
portów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających 
za granicę, Organizowanie transportu, Rezerwacja transpor-
tu, Usługi transportowe, Informacja o transporcie, Informacja 
turystyczna, Usługi informacyjne dotyczące rozkładów jazdy, 
Usługi w zakresie udzielania informacji na temat rozkładu 
jazdy związanego z podróżowaniem, Udostępnianie danych 
związanych z rozkładami jazdy, Udzielanie informacji o tary-
fach w zakresie transportu, 41 Rezerwacja biletów na imprezy 
rozrywkowe, Usługi w zakresie nabywania biletów na im-
prezy rozrywkowe, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji 
biletów na imprezy, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Świadczenie usług sprzedaży bi-
letów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, 
sportowe i kulturalne, Rozrywka, Usługi sportowe i kultural-
ne, Informacja o rozrywce, Informacja o rekreacji, Informa-
cja o wypoczynku, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Organizacja 
imprez rozrywkowych, Organizacja aktywności sportowych 
na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych 
na obozach letnich, Usługi w zakresie rekreacji, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Organizowa-
nie gier i konkursów, Prowadzenie konkursów w Internecie, 



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2022

Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Zapewnianie imprez re-
kreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kultu-
ralnych, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, Obsługa 
gości na imprezach rozrywkowych, Organizowanie społecz-
nych imprez sportowych i kulturalnych, Rezerwowanie miejsc 
na pokazy i imprezy sportowe, Organizacja rezerwacji biletów 
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Usługi informa-
cyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów elek-
tronicznych, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie 
przyjęć i imprez specjalnych, Organizacja przyjęć, Doradz-
two w zakresie planowania przyjęć, Organizowanie obozów 
sportowych, Obozy rekreacyjne, Organizacja atrakcji na obo-
zach letnich, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Wynajem 
sprzętu sportowego, Wynajem sprzętu do gier, 43 Zakwate-
rowanie na pobyt czasowy, Rezerwacja zakwaterowania tym-
czasowego za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji 
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, Udostępnia-
nie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośred-
nictwem Internetu, Przedstawianie informacji dotyczących 
hoteli za pośrednictwem strony internetowej, Usługi biura 
turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tym-
czasowego, Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymcza-
sowego zakwaterowania, Usługi agencji w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania na wakacje, Usługi agencji w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania [time share], Usługi agencji w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Świadczenie usług in-
formacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych 
oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia dla podróżnych, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time 
share], Usługi biur zakwaterowania, Biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń 
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie po-
mieszczeń na posiedzenia, Usługi w zakresie zakwaterowania 
w ośrodkach wypoczynkowych, Rezerwacja miejsc na kem-
pingach, Udostępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu 
dla przyczep kempingowych, Usługi w zakresie obozów wa-
kacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów tury-
stycznych [zakwaterowanie], Wynajem wakacyjnych miejsc 
noclegowych, Organizowanie zakwaterowania dla turystów.

(210) 547928 (220) 2022 10 07
(731) PRUSZCZ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUERQUS

(531) 05.01.16, 26.01.01, 26.01.15, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.08

(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych, Rozpowszechnianie ma-

teriałów reklamowych i promocyjnych, 41 Medyczne usługi 
edukacyjne, Usługi edukacji medycznej, 42 Medyczne usługi 
laboratoryjne, 44 Usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej [medyczne], Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi 
informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi 
informacji medycznej, Usługi medyczne, Usługi opieki me-
dycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa 
medycznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Opie-
ka medyczna i zdrowotna, Profilaktyka zdrowotna i usługi 
z nią związane.

(210) 547929 (220) 2022 10 07
(731) PRUSZCZ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUERQUS

(531) 05.01.16, 26.01.01, 26.01.15, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych, Rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych i promocyjnych, 41 Medyczne usługi 
edukacyjne, Usługi edukacji medycznej, 42 Medyczne usługi 
laboratoryjne, 44 Usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej [medyczne], Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi 
informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi 
informacji medycznej, Usługi medyczne, Usługi opieki me-
dycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa 
medycznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Opie-
ka medyczna i zdrowotna, Profilaktyka zdrowotna i usługi 
z nią związane.

(210) 547931 (220) 2022 10 07
(731) ASTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASTRABAG
(510), (511) 16 Etui na przybory do pisania, Piórniki pu-
dełka na przybory do pisania, Piórniki rolowane, Skórzane 
piórniki na ołówki, Etui na paszporty, Etui do notatników, 
Etui na książeczki czekowe, Etui na identyfikatory [artykuły 
biurowe], Upominkowe etui na przybory do pisania, Klipsy 
do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Okładki notatni-
ków, Okładki na akta, Okładki na paszporty, Okładki na czeki, 
Okładki na agendy, Okładki na książeczki czekowe, Skórza-
ne okładki na książki, Ochronne okładki na książki, Okładki 
na książeczki bankowe, Okładki na terminarze tygodniowe, 
Okładki do przechowywania i ochrony znaczków, Okładki 
skórzane do terminarzy spotkań, Tacki na przybory do pisa-
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nia, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Piórniki, 18 Tor-
by, Plecaki, Torby gimnastyczne, Torby turystyczne, Worki 
ze sznurkiem, Tornistry szkolne, Torby szkolne na książki, 
Saszetki biodrowe, Kosmetyczki [saszetki na przybory toa-
letowe], Torby na buty, Torby na ramię, Torby na kółkach, 
Torby naramienne dla dzieci, Torby na pas i na biodra [ner-
ki], Bagaż, Torebki, portmonetki i portfele, Etui na klucze, 
Etui na bilety okresowe.

(210) 547932 (220) 2022 10 07
(731) ASTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASTRAPEN
(510), (511) 2 Farby, Materiały malarskie dla artystów, inne 
niż pudełka z farbami do użytku szkolnego, Produkty farbiar-
skie [inne niż pudełka z farbami do użytku szkolnego], Farby 
dekoracyjne, Lakiery do użytku przez dekoratorów, Lakiery 
do użytku przez artystów, Lakiery do użytku przez malarzy, 
Farby do użytku w sztuce i rzemiośle, Barwniki, koloranty, 
pigmenty i tusze, Metal w postaci folii i proszku do użytku 
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i w sztuce, Roz-
cieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tu-
szów, Rozcieńczalniki do farb, Farby do użytku biurowego, 
16 Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Wyposażenie dla 
artystów, rzemieślników i modelarzy, Materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Etui 
na przybory do pisania, Przybory do szkicowania, Piórniki 
pudełka na przybory do pisania, Piórniki rolowane, Skórza-
ne piórniki na ołówki, Etui na paszporty, Etui do notatników, 
Etui na książeczki czekowe, Etui na identyfikatory [artykuły 
biurowe], Upominkowe etui na przybory do pisania, Klipsy 
do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Okładki no-
tatników, Okładki na akta, Okładki na paszporty, Okładki 
na czeki, Okładki na agendy, Okładki na książeczki czekowe, 
Skórzane okładki na książki, Ochronne okładki na książki, 
Okładki na książeczki bankowe, Okładki na terminarze tygo-
dniowe, Okładki do przechowywania i ochrony znaczków, 
Okładki skórzane do terminarzy spotkań, Tacki na przybory 
do pisania, Artykuły biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, 
Organizery do użytku biurowego, Bloczki karteczek samo-
przylepnych [artykuły biurowe], Korektory w płynie [artykuły 
biurowe], Kleje do celów majsterkowania, Kleje do użytku ar-
tystycznego, Kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Folie 
klejące do artykułów papierniczych, Pasty i inne substancje 
klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, 
Zestawy piśmienne, Zestawy drukarskie, Zestawy na biurko, 
Zestawy do malowania dla dzieci, Artystyczne i rzemieśl-
nicze zestawy do malowania, Zestawy piór i długopisów, 
Podkładki na biurko, Podkładki do pisania z klipsem, Gumki 
do ścierania, Szablony kreślarskie, Zestawy rysunkowe [kom-
plety kreślarskie], Pinezki kreślarskie, Tusz kreślarski, Tusze 
do pieczątek, Tusz do wiecznych piór, Wkłady do długopi-
sów, Wkłady do piór, Wkłady do markerów, Grafitowe wkłady 
do ołówków automatycznych, Flamastry, Markery, pisaki, Cyr-
kle, Linijki, Zestawy trójkątów kreślarskich do rysowania, Tem-
perówki, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły 
piśmiennicze, Szpilki [artykuły papiernicze], Pinezki [artykuły 
papiernicze], Zszywki [artykuły papiernicze], Artykuły papier-
nicze na przyjęcia, Artykuły do korektorowania i ścierania, 
Artykuły do pisania i stemplowania, Kredki do kolorowania, 
Masy specjalne do modelowania, Glina do modelowania, 
Modelina polimerowa, Pasta do modelowania, Materiały 
do modelowania, Tworzywa sztuczne do modelowania, 
Materiały do modelowania dla artystów, Glina do modelo-

wania dla dzieci, Wosk do modelowania nie do celów sto-
matologicznych, Aromatyczne materiały do modelowania, 
Papier mâché, Papier rysunkowy, Arkusze papieru [artykuły 
papiernicze], Bloki papierowe, Papier nutowy, Papier listowy, 
Chorągiewki papierowe, Wzory papierowe, Plakietki papie-
rowe, Emblematy papierowe, Wycinanki papierowe, Papier 
do kaligrafii, Papier i karton, Etykiety z papieru, Aplikacje 
z papieru, Materiały papierowe rękodzielnicze, Papierowe 
artykuły piśmienne, Papierowe passe-partout, Drukowane 
zaproszenia papierowe, Papierowe szablony do wycina-
nek, Papier do malarstwa i kaligrafii, Dekoracje ścienne 3D 
wykonane z papieru, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Naklejki, Naklejki [kalkomanie], Brokat do celów biuro-
wych, Kleje z brokatem do celów piśmienniczych, Długopisy 
z brokatem do materiałów piśmiennych, Spinacze do pa-
pieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Ozdoby 
do ołówków, Zakładki, Okładki, obwoluty [artykuły papierni-
cze], Piórniki, Pudełka z farbami i pędzlami, Pudełka z farba-
mi, Pudełka z farbami dla dzieci, Patyczki do mieszania farb, 
Pędzle do nanoszenia farb, Wałki do nakładania farb, Gąbki 
do nakładania farby, Pudełka z farbami do użytku szkolnego, 
Kreda, Kreda do kolorowania, Kolorowanki, Odbitki kolorowe, 
Szkicowniki, Tablice suchościeralne, Obrazy i zdjęcia, Oprawki 
na zdjęcia lub obrazy, Passe-partout do oprawy obrazów, Afi-
sze, plakaty, Przyrządy do rysowania, Materiały do rysowania, 
Zdrapywanki do rysowania, Materiały do pisania, Atrament 
do pisania, Drukowane materiały ilustracyjne, Materiały dru-
kowane, Pamiętniki, dzienniki, Notatniki, Tatuaże usuwalne 
[kalkomanie], Torebki z tworzyw sztucznych na kanapki.

(210) 547933 (220) 2022 10 07
(731) ASTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASTRAPAP
(510), (511) 16 Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Wy-
posażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Etui na przybory do pisania, Przybory do szkicowania, 
Piórniki pudełka na przybory do pisania, Piórniki rolowane, 
Skórzane piórniki na ołówki, Etui na paszporty, Etui do notat-
ników, Etui na książeczki czekowe, Etui na identyfikatory [ar-
tykuły biurowe], Upominkowe etui na przybory do pisania, 
Klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Okładki 
notatników, Okładki na akta, Okładki na paszporty, Okładki 
na czeki, Okładki na agendy, Okładki na książeczki czekowe, 
Skórzane okładki na książki, Ochronne okładki na książki, 
Okładki na książeczki bankowe, Okładki na terminarze tygo-
dniowe, Okładki do przechowywania i ochrony znaczków, 
Okładki skórzane do terminarzy spotkań, Tacki na przybory 
do pisania, Artykuły biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, 
Organizery do użytku biurowego, Bloczki karteczek samo-
przylepnych [artykuły biurowe], Korektory w płynie [artykuły 
biurowe], Kleje do celów majsterkowania, Kleje do użytku ar-
tystycznego, Kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Folie 
klejące do artykułów papierniczych, Pasty i inne substancje 
klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, 
Zestawy piśmienne, Zestawy drukarskie, Zestawy na biurko, 
Zestawy do malowania dla dzieci, Artystyczne i rzemieśl-
nicze zestawy do malowania, Zestawy piór i długopisów, 
Podkładki na biurko, Podkładki do pisania z klipsem, Gumki 
do ścierania, Szablony kreślarskie, Zestawy rysunkowe [kom-
plety kreślarskie], Pinezki kreślarskie, Tusz kreślarski, Tusze 
do pieczątek, Tusz do wiecznych piór, Wkłady do długopi-
sów, Wkłady do piór, Wkłady do markerów, Grafitowe wkłady 
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do ołówków automatycznych, Flamastry, Markery, pisaki, Cyr-
kle, Linijki, Zestawy trójkątów kreślarskich do rysowania, Tem-
perówki, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły 
piśmiennicze, Szpilki [artykuły papiernicze], Pinezki [artykuły 
papiernicze], Zszywki [artykuły papiernicze], Artykuły papier-
nicze na przyjęcia, Artykuły do korektorowania i ścierania, 
Artykuły do pisania i stemplowania, Kredki do kolorowania, 
Masy specjalne do modelowania, Glina do modelowania, 
Modelina polimerowa, Pasta do modelowania, Materiały 
do modelowania, Tworzywa sztuczne do modelowania, 
Materiały do modelowania dla artystów, Glina do modelo-
wania dla dzieci, Wosk do modelowania nie do celów sto-
matologicznych, Aromatyczne materiały do modelowania, 
Papier mâché, Papier rysunkowy, Arkusze papieru [artykuły 
papiernicze], Bloki papierowe, Papier nutowy, Papier listowy, 
Chorągiewki papierowe, Wzory papierowe, Plakietki papie-
rowe, Emblematy papierowe, Wycinanki papierowe, Papier 
do kaligrafii, Papier i karton, Etykiety z papieru, Aplikacje 
z papieru, Materiały papierowe rękodzielnicze, Papierowe 
artykuły piśmienne, Papierowe passe-partout, Drukowane 
zaproszenia papierowe, Papierowe szablony do wycina-
nek, Papier do malarstwa i kaligrafii, Dekoracje ścienne 3D 
wykonane z papieru, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Naklejki, Naklejki [kalkomanie], Brokat do celów biuro-
wych, Kleje z brokatem do celów piśmienniczych, Długopisy 
z brokatem do materiałów piśmiennych, Spinacze do pa-
pieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Ozdoby 
do ołówków, Zakładki, Okładki, obwoluty [artykuły papierni-
cze], Piórniki, Pudełka z farbami i pędzlami, Pudełka z farba-
mi, Pudełka z farbami dla dzieci, Patyczki do mieszania farb, 
Pędzle do nanoszenia farb, Wałki do nakładania farb, Gąbki 
do nakładania farby, Pudełka z farbami do użytku szkolnego, 
Kreda, Kreda do kolorowania, Kolorowanki, Odbitki kolorowe, 
Szkicowniki, Tablice suchościeralne, Obrazy i zdjęcia, Oprawki 
na zdjęcia lub obrazy, Passe-partout do oprawy obrazów, Afi-
sze, plakaty, Przyrządy do rysowania, Materiały do rysowania, 
Zdrapywanki do rysowania, Materiały do pisania, Atrament 
do pisania, Drukowane materiały ilustracyjne, Materiały dru-
kowane, Pamiętniki, dzienniki, Notatniki, Tatuaże usuwalne 
[kalkomanie], Torebki z tworzyw sztucznych na kanapki.

(210) 547938 (220) 2022 10 07
(731) ZWOLIŃSKI GRZEGORZ AG CONSULT, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG Consult

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.02, 26.11.09, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 9 Automatyczne kasy fiskalne, Terminale kodów 
kreskowych, Dekodery kodów kreskowych, Czytniki kodów 
kreskowych, Skanery kodów kreskowych, Czytniki RFID wy-
korzystujące technologię identyfikacji radiowej, Znaczniki 
RFID wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej, 
Drukarki kodów kreskowych, Kodery, Drukarki laserowe, Dru-
karki atramentowe, Cyfrowe drukarki kolorowe, Drukarki ter-
miczne, Czytniki optyczne kodów, Routery bezprzewodowe, 
Bezprzewodowe routery USB, Terminale komunikacji bez-
przewodowej, Urządzenia do łączności bezprzewodowej, 
Nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, Systemy dwukierun-
kowej łączności bezprzewodowej, Bezprzewodowe urzą-
dzenia do sieci lokalnych, Urządzenia do bezprzewodowej 
transmisji danych, Bezprzewodowe urządzenia do transmisji 
na wysokich częstotliwościach, Elektroniczne kasy rejestrują-

ce, Drukarki kart plastikowych, Drukarki przenośne, Drukarki 
mobilne, Drukarki przemysłowe, Aplikatory do naklejania ety-
kiet, Drukarki etykiet, Oprogramowanie, Oprogramowanie 
sprzętowe, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowa-
nie telekomunikacyjne, Czytniki etykiet [dekodery], Drukarki 
komputerowe, Laserowe drukarki kolorowe, 35 Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa automatycznych kas fiskalnych, ter-
minali kodów kreskowych, dekoderów kodów kreskowych, 
czytników kodów kreskowych, skanerów kodów kreskowych 
czytników RFID wykorzystujących technologię identyfikacji 
radiowej, znaczników RFID wykorzystujących technologię 
identyfikacji radiowej, czytników etykiet, dekoderów, dru-
karek kodów kreskowych, koderów, drukarek laserowych, 
drukarek atramentowych, cyfrowych drukarek kolorowych, 
drukarek termicznych, czytników optycznych kodów, route-
rów bezprzewodowych, bezprzewodowych routerów USB, 
terminali komunikacji bezprzewodowej, urządzeń do łącz-
ności bezprzewodowej, nadajników i odbiorników bezprze-
wodowych, systemów dwukierunkowej łączności bezprze-
wodowej, bezprzewodowych urządzeń do sieci lokalnych, 
urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, bezprze-
wodowych urządzeń do transmisji na wysokich częstotli-
wościach, elektronicznych kas rejestrujących, drukarek kart 
plastikowych, drukarek przenośnych, drukarek mobilnych, 
drukarek przemysłowych, aplikatorów do naklejania etykiet, 
drukarek etykiet, oprogramowania, oprogramowania sprzę-
towego, oprogramowania komputerowe, 42 Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego 
i sprzętowego, Dostarczanie informacji związanych z projek-
towaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania 
komputerowego i sprzętowego, Usługi konsultacyjne zwią-
zane z oprogramowaniem komputerowym i sprzętowym, 
Powielanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, 
Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Projektowa-
nie i rozwój oprogramowania komputerowego, Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Doradztwo 
specjalistyczne związane z programowaniem komputero-
wym, Programowanie komputerów, Projektowanie, tworze-
nie i programowanie stron internetowych, Projektowanie, 
opracowywanie i programowanie oprogramowania kompu-
terowego.

(210) 547939 (220) 2022 10 07
(731) ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTERCUT STUDIO

(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 10.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i po-
przez Internet następujących towarów: kosmetyki do wło-
sów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, preparaty kosme-
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tyczne do włosów i skóry głowy, elektryczne urządzenia 
do ścinania włosów [przyrządy ręczne], brzytwy, lustra i lu-
sterka stojące, lustra ścienne, grzebienie do włosów, szczotki 
do włosów, peleryny fryzjerskie, fartuchy fryzjerskie, 41 Na-
uczanie i szkolenia, Nauka fryzjerstwa, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
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, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
Usługi fryzjerskie, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji 
włosów, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], 
Kuracje do włosów, Odbudowa włosów, Ścinanie włosów, 
Stylizacja, układanie włosów, Usługi farbowania włosów, Za-
biegi kosmetyczne dla włosów.

(210) 547943 (220) 2022 10 07
(731) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAŁATKA NA GOTOWO!

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Konserwowane, suszone, mrożone i gotowa-
ne owoce i warzywa, Zupy świeże oraz mrożone, Składniki 
do sporządzania zup, Kapusta kwaszona, Owoce kandy-
zowane, Owoce w puszkach, Warzywa w puszkach, Sałatki 
i surówki owocowe świeże i konserwowane, Sałatki i surówki 
warzywne świeże i konserwowane, Sałatki i surówki owoco-
wo-warzywne świeże i konserwowane, Dania roślinne [we-
gańskie], Dania gotowe warzywne, Dania gotowe składające 
się głównie z warzyw, Gotowy lunch w pudełku składający 
się z warzyw, z dodatkiem mięsa, makaronu, Sałatki gotowe, 
Sałatki warzywne, 30 Sosy, Dresingi, Sosy sałatkowe, Galaret-
ki owocowe, Półprodukty do produkcji sosów i dresingów, 
31 Świeże owoce i warzywa, Sałaty oraz warzywa liściaste 
myte i pakowane, gotowe do spożycia, Kiełki roślin.

(210) 548014 (220) 2022 10 11
(731) HARDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wertberg euroquality

(531) 06.01.02, 24.17.05, 26.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Automatyczne spawarki elektryczne, Elek-
tryczne spawarki łukowe, Spawarki, Spawarki elektryczne, 
Spawarki i lutownice, Spawarki łukowe, Alternatory [genera-
tory prądu przemiennego], Awaryjne generatory prądotwór-
cze, Awaryjne generatory prądu, Generatory prądu, Genera-
tory prądu przemiennego, Generatory prądu przemiennego 

[alternatory], Generatory prądu wykorzystujące ogniwa sło-
neczne, Prąd (generatory -), Przenośne generatory energii 
elektrycznej, Przenośne generatory prądu elektrycznego, 
9 Przyłbice do spawania, Przyłbice spawalnicze, Ozonizatory 
[ozonatory], Falowniki fotowoltaiczne, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, 11 Urządzenia grzew-
cze do pojazdów, Urządzenia grzewcze do pomieszczeń, 
Urządzenia grzewcze wyposażone w rurę spalinową, Urzą-
dzenia grzewcze, Przenośne urządzenia grzewcze, Elektrycz-
ne promiennikowe urządzenia grzewcze, Panele grzewcze 
na podczerwień, Elektryczne promienniki ciepła [do użyt-
ku domowego], Grzejniki promiennikowe, Promiennikowe 
ogrzewacze do pomieszczeń, Sufitowe płyty promienniko-
we, Lodówki, Lodówki elektryczne, Lodówki do użytku do-
mowego, Lodówki na napoje do samochodów, Lodówki tu-
rystyczne (elektryczne), Sterylizatory, Sterylizatory do celów 
domowych, Sterylizatory [nie do użytku medycznego], Osu-
szacze do zastosowania w gospodarstwie domowym, Osu-
szacze powietrza, Domowe oczyszczacze powietrza, Elek-
tryczne oczyszczacze powietrza, Oczyszczacze powietrza, 
Oczyszczacze powietrza [do użytku domowego], Oczyszcza-
cze powietrza do samochodów, Robotyczne oczyszczacze 
powietrza do celów domowych, Zbiorniki na wodę, Pompy 
ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, 20 Zbiorniki 
na wodę do celów domowych, niemetalowe ani niemuro-
wane, Zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych, Zbiorniki 
na wodę niemetalowe [pojemniki], Zbiorniki na wodę z two-
rzyw sztucznych do celów domowych.

(210) 548022 (220) 2022 10 11
(731) ACPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACPAC ACCOUTING CONTROLLING PAYROLL  

& CONSULTING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Księgowość i rachunkowość, Rachunkowość, 
Rachunkowość komputerowa, Rachunkowość, księgowość 
i audyt, Zarządzanie rachunkowością, Usługi w zakresie księ-
gowości i rachunkowości, Rachunkowość, w szczególności 
księgowość, Usługi kadrowo-płacowe, 41 Szkolenie w zakre-
sie rachunkowości.

(210) 548030 (220) 2022 10 11
(731) AGROSHARING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO SHARING
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(531) 25.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż, oferowanie do sprzedaży pojaz-
dów, maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodowych, komunal-
nych, 39 Wynajem pojazdów, 44 Wynajem i dzierżawa ma-
szyn i urządzeń rolniczych, ogrodowych, komunalnych.

(210) 548032 (220) 2022 10 11
(731) BUENAS BUENAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Buenas Buenas Café

(531) 05.07.06, 05.07.27, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Kawa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów.

(210) 548037 (220) 2022 10 12
(731) GĄSIOREK ELŻBIETA ELPROFI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Antresola

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w za-
kresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywa-
nia jedzenia i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracyjne, 
Usługi barów i restauracji, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach.

(210) 548038 (220) 2022 10 12
(731) ZADARNOWSKI WOJCIECH BEWO-TECH, Kobiór
(540) (znak słowny)
(540) ZA-30
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne.

(210) 548039 (220) 2022 10 12
(731) ZADARNOWSKI WOJCIECH, Kobiór
(540) (znak słowny)
(540) ZE-25
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne.

(210) 548040 (220) 2022 10 12
(731) ZADARNOWSKI WOJCIECH BEWO-TECH, Kobiór
(540) (znak słowny)
(540) ZEK-35
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne.

(210) 548041 (220) 2022 10 12
(731) ZADARNOWSKI WOJCIECH BEWO-TECH, Kobiór
(540) (znak słowny)
(540) ZP-15
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne.

(210) 548042 (220) 2022 10 12
(731) ZADARNOWSKI WOJCIECH BEWO-TECH, Kobiór
(540) (znak słowny)
(540) ZPK-35
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne.

(210) 548043 (220) 2022 10 12
(731) ZADARNOWSKI WOJCIECH BEWO-TECH, Kobiór
(540) (znak słowny)
(540) BZE
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne.

(210) 548050 (220) 2022 10 11
(731) GREENBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kostrzyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MŁODE GWIAZDOWO

(531) 01.01.01, 01.01.02, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie obrotu nieruchomościa-
mi, Usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieru-
chomościami, Pośrednictwo w handlu nieruchomościami, 
Wykonanie analiz finansowych, wycena nieruchomości 
i majątku, wynajmowanie mieszkań i innych nieruchomości, 
37 Usługi budowlane i deweloperskie w zakresie budow-
nictwa obiektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, 
przemysłowych, sportowych, Budowa dróg, budowanie 
nieruchomości, Rozbiórka budynków, Nadzór budowlany, 
Usługi doradztwa budowlanego, 39 Wynajmowanie maga-
zynów, 42 Usługi doradztwa projektowego w zakresie bu-
downictwa.

(210) 548062 (220) 2022 10 11
(731) PAWŁUSIK LECH, Gzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPIECZNE INWESTYCJE KAPITAŁOWE
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(531) 24.01.05, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01, 26.11.08, 
29.01.02

(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 548072 (220) 2022 10 12
(731) WAŁAMANIUK DANIEL, Augustów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIPOINT H₂

(531) 01.13.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Wodór (H).

(210) 548073 (220) 2022 10 12
(731) QUIDEA ADVISORY JAWORSKA KWAŚNIEWSKI WNUK 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) QUIDEA
(510), (511) 35 Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie 
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Usługi kon-
sultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo 
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Po-
rady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, 
Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, 
Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz 
przedsiębiorstw, Doradztwo z zakresu księgowości, Usługi 
w zakresie księgowości i rachunkowości, Audyt działalno-
ści gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, 
Doradztwo związane z audytem, Audyt sprawozdań finan-
sowych, Rachunkowość, księgowość i audyt, Badania dzia-
łalności gospodarczej i badania rynkowe, Doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reor-
ganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie organizowania 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Dostarczanie in-
formacji dotyczących działalności gospodarczej, Dostarcza-
nie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Konsultacje specjalistyczne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedsiębiorstw, Planowanie strategiczne dla działalności 
gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca tożsamości korporacyjnej, Przygotowywanie do-
kumentów związanych z działalnością gospodarczą, Spe-
cjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących 
działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospo-
darczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablo-
wych lub innych form przekazu danych, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, 
Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Usługi konsulta-
cyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, 36 Do-
radztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo 

podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsul-
tacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 
Planowanie podatkowe [nie księgowe], Usługi podatkowe 
i celne, Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy 
prowadzenia rachunków], Usługi doradcze w zakresie stra-
tegii finansowych, Analizy finansowe, Skomputeryzowane 
analizy finansowe, Wyceny i analizy finansowe, Ekspertyzy 
dla celów fiskalnych, Zarządzanie majątkiem, Doradcze usłu-
gi zarządzania finansowego, Doradztwo finansowe i usługi 
konsultingu finansowego, Usługi doradcze w zakresie plano-
wania finansowego, Usługi doradztwa finansowego na rzecz 
przedsiębiorstw, Usługi doradztwa finansowego związane 
z niewypłacalnością, Usługi finansowe, Usługi finansowe do-
tyczące inwestycji, Usługi oceny ryzyka finansowego, Admi-
nistrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo do-
tyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo w za-
kresie nieruchomości, Wycena nieruchomości, Pozyskiwanie 
kapitału finansowego, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, 
Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo w zakresie finansów 
przedsiębiorstw, Konsultacje finansowe związane z kupnem 
i sprzedażą przedsiębiorstw, Usługi w zakresie wyceny wła-
sności intelektualnej, 41 Usługi doradcze w zakresie eduka-
cji dotyczące księgowości, Szkolenia w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Szkolenia biznesowe, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organizacja 
webinariów, Szkolenia związane z finansami, Szkolenia do-
tyczące prowadzenia ksiąg, Edukacja prawna, Edukacja on-
line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, Organizowanie kursów wykorzystujących 
metody nauczania na odległość, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Przekazywanie wiedzy biznesowej 
i know-how [szkolenie], Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, 45 Audyty zgodności 
z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Do-
radztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodat-
kowania, Usługi prawne, Badania prawne, Mediacje, Usługi 
pomocy w sprawach spornych, Doradztwo dotyczące licen-
cjonowania własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, Konsultacje z zakresu zarządzania 
własnością intelektualną, Usługi radców prawnych, Dostar-
czanie informacji prawnych, Udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, Porady prawne i zastępstwo pro-
cesowe, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagad-
nień prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 548075 (220) 2022 10 12
(731) QUIDEA ADVISORY JAWORSKA KWAŚNIEWSKI WNUK 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUIDEA Quality Idea



46 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2022

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.03, 26.01.12, 26.04.04, 
26.02.16

(510), (511) 35 Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie 
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Usługi kon-
sultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo 
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Po-
rady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, 
Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, 
Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz 
przedsiębiorstw, Doradztwo z zakresu księgowości, Usługi 
w zakresie księgowości i rachunkowości, Audyt działalno-
ści gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, 
Doradztwo związane z audytem, Audyt sprawozdań finan-
sowych, Rachunkowość, księgowość i audyt, Badania dzia-
łalności gospodarczej i badania rynkowe, Doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reor-
ganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie organizowania 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Dostarczanie in-
formacji dotyczących działalności gospodarczej, Dostarcza-
nie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Konsultacje specjalistyczne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedsiębiorstw, Planowanie strategiczne dla działalności 
gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca tożsamości korporacyjnej, Przygotowywanie do-
kumentów związanych z działalnością gospodarczą, Spe-
cjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących 
działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospo-
darczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablo-
wych lub innych form przekazu danych, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, 
Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Usługi konsulta-
cyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, 36 Do-
radztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsul-
tacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 
Planowanie podatkowe [nie księgowe], Usługi podatkowe 
i celne, Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy 
prowadzenia rachunków], Usługi doradcze w zakresie stra-
tegii finansowych, Analizy finansowe, Skomputeryzowane 
analizy finansowe, Wyceny i analizy finansowe, Ekspertyzy 
dla celów fiskalnych, Zarządzanie majątkiem, Doradcze usłu-
gi zarządzania finansowego, Doradztwo finansowe i usługi 
konsultingu finansowego, Usługi doradcze w zakresie plano-
wania finansowego, Usługi doradztwa finansowego na rzecz 
przedsiębiorstw, Usługi doradztwa finansowego związane 
z niewypłacalnością, Usługi finansowe, Usługi finansowe do-
tyczące inwestycji, Usługi oceny ryzyka finansowego, Admi-
nistrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo do-
tyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo w za-
kresie nieruchomości, Wycena nieruchomości, Pozyskiwanie 
kapitału finansowego, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, 

Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo w zakresie finansów 
przedsiębiorstw, Konsultacje finansowe związane z kupnem 
i sprzedażą przedsiębiorstw, Usługi w zakresie wyceny wła-
sności intelektualnej, 41 Usługi doradcze w zakresie eduka-
cji dotyczące księgowości, Szkolenia w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Szkolenia biznesowe, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organiza-
cja webinariów, Szkolenia związane z finansami, Szkolenia 
dotyczące prowadzenia ksiąg, Edukacja prawna, Edukacja  
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Inter-
netu czy ekstranetów, Organizowanie kursów wykorzystują-
cych metody nauczania na odległość, Usługi nauki na odle-
głość świadczone online, Przekazywanie wiedzy biznesowej 
i know-how [szkolenie], Zapewnianie kursów szkoleniowych 
online, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edu-
kacyjnych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, 45 Audyty zgodności z pra-
wem, Audyty zgodności z przepisami, Usługi prawne zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Doradztwo 
prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, 
Usługi prawne, Badania prawne, Mediacje, Usługi pomocy 
w sprawach spornych, Doradztwo dotyczące licencjonowa-
nia własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, Konsultacje z zakresu zarządzania własnością 
intelektualną, Usługi radców prawnych, Dostarczanie infor-
macji prawnych, Udzielanie informacji związanej ze spra-
wami prawnymi, Porady prawne i zastępstwo procesowe, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień 
prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 548076 (220) 2022 10 12
(731) QUIDEA ADVISORY JAWORSKA KWAŚNIEWSKI WNUK 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUIDEA

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.02.16, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 35 Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie 
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Usługi kon-
sultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo 
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Po-
rady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, 
Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przy-
gotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przed-
siębiorstw, Doradztwo z zakresu księgowości, Usługi w zakre-
sie księgowości i rachunkowości, Audyt działalności gospo-
darczej, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo 
związane z audytem, Audyt sprawozdań finansowych, Ra-
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chunkowość, księgowość i audyt, Badania działalności gospo-
darczej i badania rynkowe, Doradztwo dotyczące działalności 
gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej związane z niewypłacalnością, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
rachunkowości, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradz-
two w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Dostarczanie informacji dotyczących działalności 
gospodarczej, Dostarczanie skomputeryzowanych informacji 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Konsulta-
cje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące zakładania przedsiębiorstw, Planowanie strategiczne 
dla działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, Przygoto-
wywanie dokumentów związanych z działalnością gospodar-
czą, Specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw doty-
czących działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony interne-
towej, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospo-
darczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych 
lub innych form przekazu danych, Usługi doradztwa w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Opraco-
wywanie strategii przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne i do-
radcze w dziedzinie strategii biznesowej, 36 Doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo podatkowe 
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultacje podatko-
we [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Planowanie podat-
kowe [nie księgowe], Usługi podatkowe i celne, Konsultowanie 
zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 
Usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, Analizy fi-
nansowe, Skomputeryzowane analizy finansowe, Wyceny 
i analizy finansowe, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Zarządza-
nie majątkiem, Doradcze usługi zarządzania finansowego, Do-
radztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, Usługi 
doradcze w zakresie planowania finansowego, Usługi doradz-
twa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, Usługi doradztwa 
finansowego związane z niewypłacalnością, Usługi finansowe, 
Usługi finansowe dotyczące inwestycji, Usługi oceny ryzyka fi-
nansowego, Administrowanie nieruchomościami, Administro-
wanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Wycena nieruchomości, 
Pozyskiwanie kapitału finansowego, Pozyskiwanie inwestycji 
finansowych, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo w zakre-
sie finansów przedsiębiorstw, Konsultacje finansowe związane 
z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, Usługi w zakresie wy-
ceny własności intelektualnej, 41 Usługi doradcze w zakresie 
edukacji dotyczące księgowości, Szkolenia w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Szkolenia biznesowe, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Pro-
wadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organizacja we-
binariów, Szkolenia związane z finansami, Szkolenia dotyczące 
prowadzenia ksiąg, Edukacja prawna, Edukacja online z kom-
puterowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-
netów, Organizowanie kursów wykorzystujących metody na-
uczania na odległość, Usługi nauki na odległość świadczone 
online, Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szko-
lenie], Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 

Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Elektronicz-
na publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w In-
ternecie, 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodno-
ści z przepisami, Usługi prawne związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, Doradztwo prawne, Doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, Usługi prawne, Badania 
prawne, Mediacje, Usługi pomocy w sprawach spornych, Do-
radztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, 
Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Konsultacje 
z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Usługi rad-
ców prawnych, Dostarczanie informacji prawnych, Udzielanie 
informacji związanej ze sprawami prawnymi, Porady prawne 
i zastępstwo procesowe, Usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, Profesjonalne usługi doradcze do-
tyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 548077 (220) 2022 10 12
(731) ZAMOJSKI MACIEJ KUTKU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kutku

(531) 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 Książki, Książki dla dzieci, 20 Meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, 
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drew-
no, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry, zabawki i akceso-
ria do zabawy.

(210) 548081 (220) 2022 10 12
(731) FATLA PIOTR, Kościelisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATRA HOLIDAY

(531) 29.01.06, 29.01.08, 27.05.01, 27.05.05, 06.01.02, 06.01.04, 
26.05.01, 26.05.10, 26.05.12

(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 548085 (220) 2022 10 12
(731) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) VIVIENE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino 
musujące, Wino.
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(210) 548087 (220) 2022 10 12
(731) PRELUDIUM STOMATOLOGIA BYDGOSZCZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Sorriso Dental Clinic
(510), (511) 44 Doradztwo związane ze stomatologią, Kon-
sultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomato-
logia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie in-
formacji na temat stomatologii, Usługi asystenta dentysty, 
Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi czyszczenia zębów, Usługi 
kliniki dentystycznej, Usługi ortodontyczne, Usługi protetyki 
stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie flu-
oryzacji zębów, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia 
kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii 
implantacyjnej, Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji 
jamy ustnej, Usługi w zakresie wybielania zębów, Wstawia-
nie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, Usługi 
dentystyczne, Badania rentgenowskie w celach medycz-
nych, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie informacji 
pacjentom w zakresie zażywania leków, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, Chirurgia.

(210) 548089 (220) 2022 10 12
(731) MELLOW CONCEPT STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mellow concept store

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 18 Futro, Materiał skórzany, Meble (Wykończenia 
ze skóry do -), Obrobione lub półobrobione skóry, Okładzi-
ny do mebli ze skóry, Opaski skórzane, Osprzęt do uprzęży, 
20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Statuetki, 
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucz-
nych, zawarte w tej klasie, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 548092 (220) 2022 10 12
(731) GRYŃ GRZEGORZ, Kwidzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETARDA CYTRYNOWA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.17, 
26.04.22, 27.07.01, 01.15.03, 24.17.05, 26.05.08, 25.01.15, 
05.07.12, 05.07.22

(510), (511) 33 Wódka.

(210) 548093 (220) 2022 10 12
(731) GRYŃ GRZEGORZ, Kwidzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETARDA WIŚNIOWA

(531) 27.05.01, 27.07.01, 24.17.05, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 
26.04.16, 26.04.17, 26.04.22, 01.15.03, 26.05.08, 05.07.16, 
29.01.15

(510), (511) 33 Wódka.

(210) 548094 (220) 2022 10 12
(731) GRYŃ GRZEGORZ, Kwidzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETARDA CZYSTA

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 
26.04.16, 26.04.17, 26.04.22, 26.05.08, 25.01.15, 24.17.05, 
01.15.03

(510), (511) 33 Wódka.

(210) 548097 (220) 2022 10 12
(731) TETRA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bloom Flowers
(510), (511) 31 Kwiaty cięte, Bukiety z suszonych kwiatów, 
Bukiety ze świeżych kwiatów, 43 Kafeterie [bufety].

(210) 548098 (220) 2022 10 12
(731) PADOWSKI KRZYSZTOF PADOWSKI ARTISAN 

CANDLES, Borek
(540) (znak słowny)
(540) Padowski Artisan Candles
(510), (511) 4 Świece, Świece o zapachu piżma, Świece oko-
licznościowe, Świece perfumowane, Świece sojowe, Świece 
stołowe, Świece zapachowe, Zapachowe świece aromatera-
peutyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
posażeniem domu.
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(210) 548103 (220) 2022 10 12
(731) OLSZER PAULINA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PYSZNA FABRYKA
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Kontraktowe usługi w za-
kresie żywności, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywa-
nie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi 
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Organizacja cateringu na imprezy 
urodzinowe, Usługi cateringu zewnętrznego, Catering w ka-
feteriach szybkiej obsługi, Usługi kateringowe, Usługi katerin-
gowe dla firm, 44 Profesjonalne doradztwo związane z dietą, 
Usługi doradcze związane z dietą, Usługi w zakresie plano-
wania diety odchudzającej, Usługi świadczone przez diete-
tyków, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi 
doradcze w zakresie dietetyki, Usługi dietetyków, Udzielanie 
informacji związanych z suplementami diety i odżywczy-
mi, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety 
i odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego, Poradnictwo dietetyczne, 
Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Planowa-
nie i nadzorowanie diety, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
Doradztwo dietetyczne.

(210) 548106 (220) 2022 10 13
(731) OZE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ozegroup

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje elektrycznego 
okablowania, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumulatory energii fo-
towoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, 37 Instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odno-
wa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konser-
wacja instalacji fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie projek-
tów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.

(210) 548107 (220) 2022 10 12
(731) GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fertigen Infertility Genetic Test woman

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.22
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagno-
stycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria me-
dyczne, Badania przesiewowe, Usługi medyczne.

(210) 548116 (220) 2022 10 13
(731) GOOD GIN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Heritage Willa Gin
(510), (511) 33 Dżin.

(210) 548126 (220) 2022 10 13
(731) LITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LITPOL

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, Metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Meble metalowe, Sejfy, Kasy pancerne, 
Ogrodzenia metalowe, Kraty metalowe, Schody metalowe, 
Balustrady metalowe, Metalowy osprzęt, Listy na skrzynki 
metalowe, 9 Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki 
za pomocą energii elektrycznej, Stoły laboratoryjne, 10 Me-
ble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia 
pacjentów, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Meble ła-
zienkowe, Barki [meble], Altany [meble], Biurka, Biurka i stoły, 
Biurka modułowe [meble], Biurka do celów biurowych, Biur-
ka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], Blaty kuchen-
ne [meble], Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, 
Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastoso-
wania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Drew-
niane półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli, Drzwi do mebli 
wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli wykonane 
z materiałów niemetalowych, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, 
Drzwi przechylne metalowe [części mebli], Drzwi przechyl-
ne niemetalowe [części mebli], Drzwi przesuwne do mebli, 
Drzwi przesuwne do szaf, Drzwiczki do mebli, Ekrany [me-
ble], Ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, 
Elementy łączące do mebli (Niemetalowe -), Elementy dzie-
lące przestrzeń [meble], Elementy mebli segmentowych, 
niemetalowe [meble], Elementy meblowe, Elementy me-
talowe mebli segmentowych [meble], Elementy mocujące 
do mebli, niemetalowe, Elementy mocujące do półek, nie-
metalowe, Elementy wnętrza szaf, Etażerki, Elementy wy-
kończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf i szafek, 
Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Haki nieme-
talowe do mebli, Kartoteki [meble], Kasy [meble sklepowe], 
Komódki z szufladami, Komody [meble], Komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], Kozły do podpierania stołów, Kozły 
[stojaki meblowe], Kredensy kuchenne [meble], Krzesła, Krze-
sła obrotowe, Kufry [szafki], Kwietniki [meble], Lady robocze 
[meble], Ławki, Ławki metalowe, Ławy [meble], Meble, Me-
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ble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przebie-
ralni, Meble do przechowywania, Meble do salonu, Meble 
do wyposażenia sklepów, Meble domowe, Meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, Meble drewniane, Meble laboratoryjne, 
Meble metalowe, Meble niemetalowe [inne niż specjalnie 
stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego], 
Meble sklepowe, Meble stołówkowe, Meble sypialne, Meble 
szkolne, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wy-
konane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze stali, Me-
ble wykonane ze stalowych rurek, Metalowe drzwi do me-
bli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe 
przesłony [meble], Metalowe szafki ognioodporne [meble], 
Metalowe szafy na narzędzia, Moduły biurkowe, Niemeta-
lowe części mebli, Niemetalowe części półek, Niemetalowe 
uchwyty do mebli, Niemetalowe szafki na narzędzia [puste], 
Nogi do mebli, Nogi krzeseł, Nogi stołowe, Okucia mebli 
(Niemetalowe -), Osprzęt niemetalowy do mebli, Osprzęt 
niemetalowy do szafek, Podstawy stołów, Półki metalowe, 
Półki niemetalowe [meble], Półki sklepowe [regały], Prowad-
nice do szuflad [okucia meblowe], Prowadnice do szuflad, 
nie z metalu, Przenośne meble wystawowe, Regały [meble], 
Regały metalowe, Regały niemetalowe [meble] do celów 
magazynowych, Skrzynie na narzędzia, niemetalowe, pu-
ste, Skrzynie [meble], Skrzynki na narzędzia [meble], Stojaki 
[meble] do użycia ze sprzętem audio, Stojaki na biurka [me-
ble], Stoliczki pod laptopy, Stoliki, Stoły, Stoły biurowe, Stoły 
kuchenne, Stoły metalowe, Stoły warsztatowe, Szafki, Szafy 
[meble], Tablice do prezentacji [meble], Warsztatowe (Stoły -), 
Witryny, Zabudowy wystawowe [meble] metalowe, Zatrza-
ski do mebli, niemetalowe, Zestawy mebli, Złącza meblowe 
niemetalowe, 40 Chromowanie, Blacharstwo, Cięcie metalu, 
Cynkowanie, Frezowanie, Galwanizacja, Grawerowanie, Luto-
wanie, Metalizacja, Miedziowanie, Nakładanie ochronnych 
powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, Niklo-
wanie, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka metali, 
Obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowanie 
ścierne, Piłowanie materiałów, Platerowanie powierzchni, Po-
lerowanie, Pokrywanie powłoką galwaniczną, Polerowanie 
metali, Szlifowanie, Usługi galwanizacyjne, Usługi polerowa-
nia, Usługi spawalnicze, Usługi stolarskie, Usługi tokarskie.

(210) 548127 (220) 2022 10 13
(731) SKIERKA ROMUALD ISSKRA, Borzytuchom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOWAL TOOLS

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 14.05.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne, Elektryczne 
narzędzia wiertnicze, Elektryczne narzędzia obsługiwane 
ręcznie, Materiały ścierne [narzędzia do maszyn], Nożyce 
ręczne, elektryczne, Pneumatyczne wkrętaki do nakrętek, 
Młotki pneumatyczne [ręczne], Wiertła cementowe do wier-
tarek, Wiertła do maszyn, Wiertła do obrotowych narzędzi 
elektrycznych, Wiertła do wiertarek elektrycznych, Tarcze 
ścierne [obrabiarki], Tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], 
Tarcze tnące do użytku jako części maszyn, Tarcze tnące 
do użytku z narzędziami elektrycznymi, Tarcze z materiału 
ściernego [części do maszyn], Elektronarzędzia, Wkrętarki 

elektryczne, Elektrycznie nagrzewane lutownice, Lutownice 
elektryczne, 8 Narzędzia ręczne budowlane, do naprawy 
i konserwacji, Dłuta [narzędzia ręczne], Szczypce, kleszcze 
[narzędzia ręczne], Szczypce [narzędzia ręczne], Szczypce, 
obcęgi, Szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], Szczypce 
samozaciskowe, Obcęgi [narzędzia ręczne], Nożyce, Imadła, 
Imadła kątowe (narzędzia ręczne), Imadła metalowe, Imadła 
stołowe (przyrządy ręczne), Imadła stołowe [przyrządy ręcz-
ne], Klucze do rur, Zestawy końcówek narzędzi do narzędzi 
ręcznych, Zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], Młotki, Młotki do gwoździ, Młotki [narzędzia 
ręczne], Siekiery, Noże, Noże dla ogrodników, Noże kowalskie, 
Noże, narzędzia ręczne, Nożyce do blachy, Ostrza [narzędzia 
ręczne], Piły do cięcia metalu, Piły ręczne, Piły [narzędzia 
ręczne], Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki 
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, Szpachle, 
Szpachle [narzędzia ręczne], Szpachle do mieszania farb, 
Pace tynkarskie, 16 Wałki do malowania ścian, Pędzle.

(210) 548129 (220) 2022 10 13
(731) ŁAPA GRAŻYNA MED-OPTYKA, Garwolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTYKA MEDYKA

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: okulary, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: okulary przeciwsło-
neczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: okulary korekcyjne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: okulary polaryza-
cyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: okulary optyczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: okulary antyrefleksyj-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: okulary dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: etui na okulary, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
okulary (Oprawki do -), Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: etui na okulary i okulary przeciw-
słoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: okulary dla rowerzystów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: soczewki 
okularowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: soczewki [szkła] optyczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: soczewki 
do okularów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: okulary, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: okulary 
przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: okulary korekcyjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: okulary polaryzacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: okulary optycz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: okulary antyrefleksyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: oku-
lary dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: etui na okulary, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: oku-
lary (Oprawki do -), Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
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zane z następującymi produktami: etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: okulary dla rowerzystów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: soczewki okularowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: soczewki 
[szkła] optyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: soczewki do okularów, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: okulary, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: okulary przeciwsło-
neczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: okulary korekcyjne, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: okulary polaryzacyjne, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: okulary 
optyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: okulary antyrefleksyjne, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: okulary dla dzieci, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: etui 
na okulary, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: okulary (Oprawki do -), Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: okulary dla rowerzystów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
soczewki okularowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: soczewki [szkła] 
optyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: soczewki do okularów, 44 Usługi 
okulistyczne, Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi 
badania wzroku [zakłady optyczne], Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Badania optyczne, Usłu-
gi optyczne, Dopasowywanie okularów.

(210) 548139 (220) 2022 10 13
(731) PIETRUCHA MICHAŁ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.04.18, 03.04.24, 03.04.26, 29.01.13
(510), (511) 25 Ubrania codzienne.

(210) 548140 (220) 2022 10 13
(731) NASKRĘTSKA TERESA EUROPEJSKIE CENTRUM 

BIZNESU, Krotoszyn
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.14, 26.04.01, 02.07.25
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłu-
maczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usłu-
gi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłuma-
czenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 
43 Hotele dla zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowa-
nia tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stoło-
wej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, Pensjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia dla zwie-
rząt, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowa-
nie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowe-
go wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwa-
terowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Zwierzęta (Pomieszczenia dla -), 45 Usługi 
polityczne, Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi osobiste 
i społeczne.

(210) 548153 (220) 2022 10 13
(731) MUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OMNIROOM
(510), (511) 6 Panele metalowe, Metalowe, modułowe, prze-
nośne elementy budowlane, Przenośne metalowe kabiny 
dźwiękoszczelne, Płyty budowlane z metalu zawierające izo-
lację akustyczną, 17 Panele izolujące akustycznie wykonane 
z materiałów niemetalowych, Przegrody akustyczne nieme-
talowe do celów wygłuszania, Architektoniczne produkty 
akustyczne, a mianowicie pochłaniacze i dyfuzory dźwięku, 
Architektoniczne produkty akustyczne, a mianowicie po-
chłaniacze i dyfuzory dźwięku w postaci dekoracyjnych pa-
neli ekspozycyjnych składających się głównie z materiałów 
niemetalowych, które działają w celu kontrolowania dźwię-
ku, 19 Panele akustyczne niemetalowe, Panele okładzinowe 
z materiałów niemetalowych, Panele z tworzyw sztucznych 
do użytku w budownictwie, Niemetalowe ścianki przenośne, 
Przenośne niemetalowe kabiny dźwiękoszczelne, 20 Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble biurowe, Pa-
nele meblowe, Panele rozdzielające [przegrody], Przenośne 
panele działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], 
Przenośne ścianki biurowe, Przenośne powierzchnie do pracy 
[meble], Przenośne ścianki działowe, a mianowicie moduło-
we przegrody do pomieszczeń, Ruchome przesłony (ekrany) 
[meble], Modułowe układy półek [meble], Elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Segmenty do przechowywania [meble], 
Ścianki działowe niemetalowe [meble], Meble kontraktowe 
o właściwościach akustycznych, a mianowicie ścianki działo-
we, kabiny do siedzenia, lustra, ekrany, meble do siedzenia, 
Meble kontraktowe o właściwościach akustycznych, a mia-
nowicie ścienne, sufitowe i wolnostojące moduły panelowe 
do wyświetlania i podziału, Meble kontraktowe o właściwo-
ściach akustycznych, a mianowicie tapicerowane, drewniane 
i plastikowe stanowiska pracy o wielostronnych powierzch-
niach roboczych do wykorzystania w wielu dziedzinach, 
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37 Konstrukcje budowlane, Instalacja budek telefonicznych 
wewnątrz budynków oraz modułowych sal do spotkań, In-
stalacja mebli biurowych, Konserwacja i naprawa budek te-
lefonicznych wewnątrz budynków, Konserwacja i naprawa 
modułowych sal do spotkań, Konserwacja i naprawa mebli 
biurowych, 43 Wynajem sal do spotkań, Wynajem budek tele-
fonicznych wewnątrz budynków, Wynajem modułowych sal 
do spotkań.

(210) 548155 (220) 2022 10 14
(731) KACZOR PAWEŁ OPTIMES, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Cobra 120 mg
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne wywołujące erekcję.

(210) 548159 (220) 2022 10 14
(731) PADEWSKI HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLOWE UST-RYB, Ustka
(540) (znak słowny)
(540) UST-RYB
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie 
[bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Re-
stauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracyjne łącznie z wyszynkiem.

(210) 548160 (220) 2022 10 14
(731) TRDX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) GOCASH
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobra-
nia, Oprogramowanie komputerowe służące do zarządzania 
transakcjami z wykorzystaniem kryptowaluty za pomocą 
technologii łańcucha bloków (blockchain), Klucze kryptogra-
ficzne do pobrania/otrzymywania/wydawania kryptowaluty, 
35 Usługi sprzedaży oprogramowania komputerowego służą-
cego do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem krypto-
waluty, kluczy kryptograficznych do pobrania/ otrzymywania/ 
wydawania kryptowaluty, 36 Usługi elektronicznego transferu 
kryptowaluty, Usługi finansowe polegające na wymianie, za-
kupie i sprzedaży kryptowaluty, 42 Projektowanie, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Pro-
jektowanie systemów komputerowych i oprogramowania 
komputerowego ułatwiającego wymianę/zakup/sprzedaż 
kryptowaluty przez osoby trzecie, Usługi wydawania krypto-
waluty, 45 Usługi zarządzania własnością intelektualną, Usługi 
doradcze związane z własnością intelektualną, Usługi nabywa-
nia, licencjonowania, udzielania i pozyskiwania praw dostępu 
w zakresie dóbr własności intelektualnej.

(210) 548161 (220) 2022 10 13
(731) MULTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koniecpol
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTON

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Fracht, 40 Obróbka odpadów, Obróbka 
drewna.

(210) 548167 (220) 2022 10 14
(731) BTC MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Żłobnica

(540) (znak słowny)
(540) BTC Maszyny
(510), (511) 7 Podajniki, Podajniki do maszyn, Podajniki [czę-
ści maszyn], Podajniki posuwowo-zwrotne [maszyny], Podaj-
niki posuwowo-zwrotne [części do maszyn], Maszyny poda-
jące dla pras, Prasy, Prasy kuźnicze, Układ prasy [maszyny], 
Prasy napędzane pneumatycznie, Jednokolumnowe prasy 
zgrzewalnicze, Prasy [maszyny przemysłowe], Prasy gnące 
[maszyny], Prasy do tłoczenia metali, Prasy do formowania 
metalu, Prasy mechaniczne [do obróbki metali], Automa-
tyczne prasy do obróbki metali, Prasy [maszyny do celów 
przemysłowych], Prasy hydrauliczne [do obróbki metali], 
Walce prasujące [części do maszyn], Olejowe prasy hydrau-
liczne [do obróbki metalu], Nożyce pneumatyczne, Nożyce 
elektryczne, Nożyce mechaniczne [maszyny], Nożyce wibra-
cyjne [maszyny], Nożyce do blach [maszyny], Maszyny gilo-
tynowe, inne niż do użytku biurowego, Wycinarki [maszyny], 
Pierścieniowe wycinarki do otworów [obrabiarki], Wycinarki 
kołowe do użytku z maszynami, Wycinarki zębatek i wykoń-
czarki, Zgrzewarki punktowe, Zwijarki do metali, Zwijarki 
mechaniczne, Obrotowe linie okrawania, Giętarki do blach, 
Prostownice do blach [maszyny], Prostownice do arkuszy 
metalowych, Prasy walcowe [maszyny], Prasy do wycinania, 
Maszyny zaciskowe, Maszyny montażowe, Krawędziarki [ma-
szyny], Maszyny łączące, Maszyny wkładające arkusze, Piły 
wyrzynarki [maszyny], Maszyny do formowania, Precyzyjne 
przecinaki [maszyny], Obcinacze boczne [maszyny], Maszyny 
do zgrzewania, Maszyny do łączenia, Maszyny i urządzenia 
tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzch-
ni, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napę-
dzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Maszyny tną-
ce korygujące rozmiary do celów przemysłowych, Maszyny 
do cięcia wzdłużnego ciągłych materiałów taśmowych, 
Noże do wycinania kształtów do frezarek [maszyny], Maszy-
ny do zestawiania [segregowania] do użytku przemysłowe-
go, Maszyny do perforowania [do obróbki metali], Maszyny 
do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny do odciskania do ce-
lów przemysłowych, Maszyny do przenoszenia ciągłych ma-
teriałów taśmowych, Maszyny do gładzenia do obróbki me-
tali, Wiertarki do obróbki metalu, Tokarki [do obróbki metalu], 
Obrabiarki do obróbki metalu, Przeciągarki [do obróbki me-
talu], Walcarki [do obróbki metali], Szlifierki [do obróbki me-
talu], Dziurkarki [do obróbki metalu], Dłutownice [do obróbki 
metalu], Urządzenia do obróbki maszynowej, Giętarki do ob-
róbki metalu, Maszyny do obróbki metali, Frezarki [do obrób-
ki metalu], Giętarki [do obróbki metalu], Maszyny do obróbki 
powierzchni, Narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], Stru-
garki wzdłużne [do obróbki metalu], Strugarki poprzeczne 
[do obróbki metalu], Maszyny do obróbki skrawaniem me-
tali, Roboty przemysłowe do obróbki metali, Zrobotyzowane 
mechanizmy do obróbki metalu, Mechanizmy zrobotyzowa-
ne do obróbki metalu, Maszyny do docierania [do obróbki 
metali], Przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], Narzędzia 
zaciskowe do utrzymywania elementów podczas obróbki, 
Szlifierki do obróbki za pomocą ściernic [maszyny], Przyrzą-
dy obróbkowe do przytrzymywania elementu podczas ob-
róbki skrawaniem, Automaty przemysłowe do zamocowy-
wania przedmiotów w celu obróbki, Obrabiarki do metalu 
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w arkuszach, Maszyny do cięcia metalu, Narzędzia do cięcia 
metalu [maszyny], Noże obrotowe do metalu [maszyny], Szli-
fierki do ceramiki i metalu, Noże obrotowe do metalu [części 
maszyn], Brzeszczoty pił do metalu do maszyn, Narzędzia 
do cięcia metalu [części maszyn], Narzędzia do cięcia metalu 
z ostrzem diamentowym, Frezarki i szlifierki do obróbki cera-
miki i metalu, Piły do metalu [maszyny], Frezarki do obróbki 
ceramiki i metalu, Wytłaczarki do metalu, Maszyny do for-
mowania metalu, Maszyny do kształtowania metalu, Prze-
ciągarki [ciągarki] do metalu, Maszyny do spawania metalu 
[elektryczne], Obrabiarki do metalu, Noże tokarskie do obra-
biarek do metalu, Taśmy przenośnikowe z metalu, Maszyny 
do naciągania taśmy, Przenośniki taśmowe, Taśmowe (Prze-
nośniki -), Stałe przenośniki taśmowe, Ruchome przenośni-
ki taśmowe, Pionowe przenośniki kubełkowe zawierające 
pomosty taśmowe, Przenośniki taśmowe posiadające czę-
ściowo wykrzywione osie, Przenośniki taśmowe posiadające 
całkowicie wykrzywione osie, Szlifierki taśmowe [maszyny], 
Stabilizatory ciągłych materiałów taśmowych [maszyny], Ma-
szyny do ustawiania ciągłych materiałów taśmowych, Urzą-
dzenia do oddzielania ciągłych materiałów taśmowych [ma-
szyny], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszy-
nami przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z maszynami przemysłowymi, 37 Naprawa maszyn, Remont 
maszyn, Przegląd maszyn, Demontaż maszyn, Instalacja ma-
szyn, Czyszczenie maszyn, Usługi instalacji maszyn, Usługi 
konserwacji maszyn, Konserwacja maszyn przemysłowych, 
Naprawa maszyn przemysłowych, Instalacja maszyn prze-
mysłowych, Montaż [instalacja] instalacji maszynowych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, Naprawa maszyn i sprzętu do ob-
róbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi 
do obróbki metali, Naprawa i konserwacja maszyn i obrabia-
rek do obróbki i przetwarzania metali, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi 
do obróbki metali.

(210) 548169 (220) 2022 10 14
(731) VIRTUTE MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) puvire
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Urządzenia do przeno-
szenia i transportu, Generatory elektryczności, Pompy, kom-
presory i dmuchawy, Urządzenia myjące, Maszyny do mycia 
ciśnieniowego, Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, Ma-
szyny do rozdrabniania, Maszyny rozdrabniające do drewna, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, urządzenia do prze-
noszenia i transportu, generatory elektryczności, pompy, 
kompresory i dmuchawy, urządzenia myjące, maszyny 
do mycia ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia ciśnienio-
wego, maszyny do rozdrabniania, maszyny rozdrabniające 
do drewna, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, 
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny 
i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, urządze-
nia do przenoszenia i transportu, generatory elektryczno-
ści, pompy, kompresory i dmuchawy, urządzenia myjące, 

maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia 
ciśnieniowego, maszyny do rozdrabniania, maszyny rozdrab-
niające do drewna, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: maszyny 
rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wy-
dobywczego i górnictwa, maszyny i urządzenia do obróbki 
i przetwórstwa, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, urządzenia do przenoszenia i transportu, ge-
neratory elektryczności, pompy, kompresory i dmuchawy, 
urządzenia myjące, maszyny do mycia ciśnieniowego, ma-
szyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do rozdrab-
niania, maszyny rozdrabniające do drewna, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla prze-
mysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, maszyny i obrabiarki do sytu-
acji awaryjnych i ratunkowych, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, generatory elektryczności, pompy, kompresory 
i dmuchawy, urządzenia myjące, maszyny do mycia ciśnie-
niowego, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny 
do rozdrabniania, maszyny rozdrabniające do drewna.

(210) 548170 (220) 2022 10 14
(731) VIRTUTE MARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Urządzenia do przeno-
szenia i transportu, Generatory elektryczności, Pompy, kom-
presory i dmuchawy, Urządzenia myjące, Maszyny do mycia 
ciśnieniowego, Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, Ma-
szyny do rozdrabniania, Maszyny rozdrabniające do drewna, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, urządzenia do prze-
noszenia i transportu, generatory elektryczności, pompy, 
kompresory i dmuchawy, urządzenia myjące, maszyny 
do mycia ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia ciśnienio-
wego, maszyny do rozdrabniania, maszyny rozdrabniające 
do drewna, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, 
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny 
i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, urządze-
nia do przenoszenia i transportu, generatory elektryczno-
ści, pompy, kompresory i dmuchawy, urządzenia myjące, 
maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia 
ciśnieniowego, maszyny do rozdrabniania, maszyny rozdrab-
niające do drewna, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
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katalogów związane z następującymi produktami: maszyny 
rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wy-
dobywczego i górnictwa, maszyny i urządzenia do obróbki 
i przetwórstwa, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, urządzenia do przenoszenia i transportu, ge-
neratory elektryczności, pompy, kompresory i dmuchawy, 
urządzenia myjące, maszyny do mycia ciśnieniowego, ma-
szyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do rozdrab-
niania, maszyny rozdrabniające do drewna, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla prze-
mysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, maszyny i obrabiarki do sytu-
acji awaryjnych i ratunkowych, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, generatory elektryczności, pompy, kompresory 
i dmuchawy, urządzenia myjące, maszyny do mycia ciśnie-
niowego, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny 
do rozdrabniania, maszyny rozdrabniające do drewna.

(210) 548172 (220) 2022 10 14
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) Luteina Mikro
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi.

(210) 548173 (220) 2022 10 14
(731) TABACZYŃSKI JAN, Nowy Tomyśl, ZZ
(540) (znak słowny)
(540) WELDIT
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, 7 Spawarki, 40 Obróbka 
metali.

(210) 548176 (220) 2022 10 15
(731) GOSK SANDRA FIT EXPERT, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Torcikowa Magia
(510), (511) 30 Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Wiedeńskie wypieki, Nadzienie na bazie kremu budyniowego 
do tortów i ciast, Ciasta, Ciasta wegańskie, Ciasta [słodkie lub 
słone], 40 Pieczenie tortów urodzinowych na zamówienie.

(210) 548177 (220) 2022 10 15
(731) WILCZEWSKI TOMASZ, Kwidzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3KOSZE

(531) 29.01.15, 21.03.01, 21.03.25, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.16, 
26.03.07

(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwa-
cji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy 

sportowe, Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem 
u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kultu-
ralne, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia 
sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Admi-
nistrowanie [organizacja] zawodami, Konferencje (Organizo-
wanie i prowadzenie -), Organizacja i przeprowadzanie za-
wodów sportowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Organizacja turniejów sportowych, Organizacja zawodów 
rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Or-
ganizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkole-
nia], Organizowanie konferencji dotyczących edukacji.

(210) 548179 (220) 2022 10 16
(731) ROMANKIEWICZ CZESŁAW PC-SOFTWARE, Duchnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCSOFTWARE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 42 Doradztwo w sprawach oprogramowania 
komputerowego.

(210) 548180 (220) 2022 10 16
(731) KASZOWSKA MARIA CE DRIVER, Radwanice
(540) (znak słowny)
(540) DRIVER CE
(510), (511) 35 Usługi związane z personelem, Selekcja 
i rekrutacja personelu, Usługi agencji pośrednictwa pracy 
i rekrutacji pracowników, Usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, Leasing pracowniczy, Wyszukiwanie miejsc 
pracy, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i per-
sonelu, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracow-
niczej, Usługi rekrutacji personelu i zarządzania zasobami 
ludzkimi świadczone za pomocą globalnej sieci kompute-
rowej i mediów społecznościowych, Prowadzenie portalu 
internetowego oraz profili w sieciach społecznościowych 
o tematyce zarządzania personelem, rekrutacji personelu, 
obsługi kadrowej i zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, 
Prowadzenie serwisu branżowego dla kierowców zawodo-
wych w zakresie ofert pracy, rekrutacji pracowników i kariery 
zawodowej, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
pracowników, Dostarczanie informacji na tematy kadrowe, 
zasobów ludzkich i zatrudnienia za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, Usługi informacyjne dotyczące sta-
nowisk pracy i kariery zawodowej, Dostarczanie informacji 
za pośrednictwem Internetu na temat zatrudnienia za gra-
nicą i pośrednictwa pracy w branży transportowej, Usługi 
w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie 
relokacji pracowników, Doradztwo w zakresie pośrednictwa 
pracy, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją 
i szkoleniami), Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, 
Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Usługi konsultacyj-
ne i doradcze w zakresie rekrutacji i zarządzania personelem, 
Zarządzanie personelem, Dobór personelu, Zarządzanie 
zasobami ludzkimi, Usługi administrowania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie transportu, Usługi przetwarzania 
danych w dziedzinie transportu, 39 Prowadzenie serwisu 
internetowego oraz profili w sieciach społecznościowych 
w dziedzinie transportu dla branży transportowej i kierow-
ców zawodowych, Dostarczanie informacji dotyczących 
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transportu, Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi 
transportowe, Dostarczanie informacji za pośrednictwem 
Internetu na temat branży transportowej.

(210) 548181 (220) 2022 10 16
(731) HAKA FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HAKA FILMS
(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, 41 Produk-
cja filmów, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja efektów 
specjalnych do filmów, Produkcja filmów animowanych, 
Produkcja filmów długometrażowych, Produkcja filmów i fil-
mów na taśmach filmowych, Produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, Produkcja filmów kinematograficznych, Produkcja 
filmów kinowych, Produkcja filmów na taśmach wideo, Pro-
dukcja filmów, spektakli, Produkcja filmów szkoleniowych, 
Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Produkcja fil-
mów w celach rozrywkowych, Produkcja filmów wideo, Pro-
dukcja filmów wideo i DVD, Produkcja muzycznych filmów 
wideo, Produkcja piosenek do filmów, Produkcja przedsta-
wień i filmów, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Pro-
dukcja studiów filmowych, Produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, Produkcja wcześniej nagranych filmów wideo.

(210) 548182 (220) 2022 10 16
(731) SZUMIŁO-KULCZYCKI WITALIS, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Marry Me
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 548183 (220) 2022 10 16
(731) SZUMIŁO-KULCZYCKI WITALIS, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MarryMe
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 548184 (220) 2022 10 16
(731) RUDOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudniki
(540) (znak słowny)
(540) IGLO DROPS
(510), (511) 29 Bulion z cielęciny, Bulion wołowy, Bulion 
w postaci granulek, Bulion (Preparaty do produkcji -), Błyska-
wiczne zupy miso, Zupy błyskawiczne, Zupy bisque, Wstęp-
nie ugotowana zupa, Wstępnie ugotowana zupa miso, Zupy, 
Zupy (Składniki do sporządzania -), Wywar, bulion, Buliony 
[gotowe], Buliony mięsne, Buliony, Zagęszczone sosy pomi-
dorowe, Koncentraty zup, Kostki do zup, Mieszanki do zup, 
Pasty do zup, Przetwory do zup jarzynowych, Zupa miso, 
Zupy z makaronem, Rosół [zupa], Ekstrakty do zup, Koncen-
traty rosołowe, Kostki bulionowe, Mieszanki do sporządzania 
wywarów rosołowych, Preparaty do produkcji bulionów, 
Wywar z kurczaka, Wywar z warzyw, Masło do użytku w go-
towaniu, Masło klarowane, Masło z nasion, Masło czosnkowe, 
Masło z ziołami, 30 Gotowe sosy, Mięsne sosy, Sosy [przy-
prawy], Sosy pomidorowe, Sosy pikantne, Sosy salsa, Sosy 
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy ziołowe, Sosy grzybowe, 
Sosy na bazie pomidorów, Sosy do ryżu, Sosy do polewania 
potraw, Sosy do pizzy, Pikantne sosy używane jako przypra-
wy, Słone sosy, Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy do gotowania, 
Sosy do mięsa z grilla, Sosy do makaronów, Pasty warzyw-

ne [sosy], Pikantne sosy, czatnej i pasty, Przeciery warzywne 
[sosy], Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy curry, Sosy 
zawierające orzechy.

(210) 548185 (220) 2022 10 17
(731) AFANASJEF RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O.V.R by Dr Olivia Viller-Ross

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.02
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Prepara-
ty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Środki do higieny 
jamy ustnej, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do wło-
sów.

(210) 548186 (220) 2022 10 17
(731) AFANASJEF RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O.V.R

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.02
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Prepara-
ty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Środki do higieny 
jamy ustnej, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do wło-
sów.

(210) 548191 (220) 2022 10 17
(731) CHMIELEWSKA JUSTYNA NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK 

KWIATEK, Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żłobek Kwiatek

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.05
(510), (511) 43 Żłobki dla dzieci, Usługi w zakresie żłob-
ków, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Opieka nad dziećmi 
w żłobkach.

(210) 548194 (220) 2022 10 14
(731) BOAT.SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) boat.systems

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.25, 26.13.25, 24.17.02
(510), (511) 41 Szkolenia personelu, Organizowanie szkoleń 
biznesowych, Szkolenia w zakresie technik komputerowych, 
Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 42 Administracja serwe-
rów, Aktualizowanie banków pamięci systemów komputero-
wych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie 
efektywności systemów komputerowych, Doradztwo, kon-
sultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Integracja 
systemów i sieci komputerowych, Konserwacja oprogramo-
wania do przetwarzania danych, Monitoring systemów kom-
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, Opracowywanie 
systemów komputerowych, Opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie sys-
temów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, Zarządzanie projektami w zakresie technologii 
informacyjnych, Zdalne administrowanie serwerem, Doradz-
two projektowe, Projektowanie infrastruktury informatycz-
nej na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze w dziedzinie pro-
jektowania systemów informacyjnych, Usługi projektowania 
w odniesieniu do systemów komputerowych.

(210) 548197 (220) 2022 10 17
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matão, BR
(540) (znak słowny)
(540) EVERA
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty do żyw-
ności [olejki eteryczne], Aromaty do napojów [olejki ete-
ryczne], Aromaty do ciast [olejki eteryczne], Olejki eteryczne, 
Olejki eteryczne z cytronu, Olejki eteryczne z cytryny, Olej-
ki eteryczne z pomarańczy, 29 Miąższ owocowy, Suszony 
miąższ owoców, Sproszkowany miąższ owocowy, Miąższ 
owocowy w płatkach, Przecier z miąższu owoców, 32 Bez-
alkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bez-
alkoholowe z soków owocowych, Syropy i inne preparaty 
do przygotowywania napojów.

(210) 548200 (220) 2022 10 14
(731) POWER PILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Power Pill

(531) 29.01.12, 27.05.01, 23.03.25
(510), (511) 5 Nośniki uwalniające substancje czynne w for-
mie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie su-
plementów odżywczych, Suplementy diety do użytku me-

dycznego, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suple-
menty diety z białkiem sojowym, Suplementy diety z cyn-
kiem, Suplementy diety z kwasem foliowym, Suplementy 
diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające en-
zymy, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy 
diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy ziołowe, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, Kapsułki do celów leczniczych, Far-
maceutyki i naturalne środki lecznicze, Lecznicze preparaty 
do leczenia skóry, Preparaty do leczenia trądziku, Preparaty 
z niacynamidem do leczenia trądziku, Preparaty zawierające 
hormon tarczycy i hormon przytarczyczny, Preparaty farma-
ceutyczne do regulacji odporności, 35 Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z suplementami diety, Usługi w zakresie 
zamówień online, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej świadczone online w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie hurtowej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(210) 548202 (220) 2022 10 17
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matão, BR
(540) (znak słowny)
(540) EVERA by Citrosuco
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty do żyw-
ności [olejki eteryczne], Aromaty do napojów [olejki ete-
ryczne], Aromaty do ciast [olejki eteryczne], Olejki eteryczne, 
Olejki eteryczne z cytronu, Olejki eteryczne z cytryny, Olej-
ki eteryczne z pomarańczy, 29 Miąższ owocowy, Suszony 
miąższ owoców, Sproszkowany miąższ owocowy, Miąższ 
owocowy w płatkach, Przecier z miąższu owoców, 32 Bez-
alkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bez-
alkoholowe z soków owocowych, Syropy i inne preparaty 
do przygotowywania napojów.

(210) 548203 (220) 2022 10 14
(731) NAUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) EDUIKO
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, 41 Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, 42 Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych.

(210) 548204 (220) 2022 10 14
(731) OLSZEWSKI GRZEGORZ ARTSILVER, Sulejówek
(540) (znak słowny)
(540) Warsovio
(510), (511) 14 Akcesoria do zegarków, Małe zegary, Platyno-
we zegarki, Srebrne zegarki, Zegarki, Zegarki automatyczne, 
Zegarki chronometryczne, Zegarki damskie, Zegarki eleganc-
kie, Zegarki elektryczne, Zegarki kieszonkowe, Zegarki kwar-
cowe, Zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, Zegarki me-
chaniczne z automatycznym nakręcaniem, Zegarki na rękę, 
Zegarki podróżne, Zegarki pozłacane, Zegarki sportowe, Ze-
garki stołowe, Zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodo-
wej, Zegarki z insygniami, Zegarki ze złota, Zegary cyfrowe, 
Zegary elektroniczne, Zegary i zegarki, Zegary kwarcowe, 
Zegary stołowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
zegarów, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczące zegarów, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące zegarków, Usługi 
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sprzedaży hurtowej dotyczące zegarków, Usługi sprzedaży 
hurtowej dotyczące elementów zegarków, Usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczącej elementów zegarków.

(210) 548205 (220) 2022 10 17
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matão, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evera

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty do żyw-
ności [olejki eteryczne], Aromaty do napojów [olejki ete-
ryczne], Aromaty do ciast [olejki eteryczne], Olejki eteryczne, 
Olejki eteryczne z cytronu, Olejki eteryczne z cytryny, Olej-
ki eteryczne z pomarańczy, 29 Miąższ owocowy, Suszony 
miąższ owoców, Sproszkowany miąższ owocowy, Miąższ 
owocowy w płatkach, Przecier z miąższu owoców, 32 Bez-
alkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bez-
alkoholowe z soków owocowych, Syropy i inne preparaty 
do przygotowywania napojów.

(210) 548212 (220) 2022 10 17
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matão, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evera by citrosuco

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty do żyw-
ności [olejki eteryczne], Aromaty do napojów [olejki ete-
ryczne], Aromaty do ciast [olejki eteryczne], Olejki eteryczne, 
Olejki eteryczne z cytronu, Olejki eteryczne z cytryny, Olej-
ki eteryczne z pomarańczy, 29 Miąższ owocowy, Suszony 
miąższ owoców, Sproszkowany miąższ owocowy, Miąższ 
owocowy w płatkach, Przecier z miąższu owoców, 32 Bez-
alkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bez-
alkoholowe z soków owocowych, Syropy i inne preparaty 
do przygotowywania napojów.

(210) 548234 (220) 2022 10 17
(731) GRUNT TO ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.11.01, 29.01.02
(510), (511) 36 Usługi developerskie: w szczególności two-
rzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyski-
waniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, Usługi 
agencji nieruchomości, Usługi pośrednictwa w obrocie 

nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem, Usługi zarzą-
dzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i biu-
rowymi, Doradztwo w sprawach nieruchomości, Usługi 
agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami 
i wynajmowaniem nieruchomości, Usługi wyceny nierucho-
mości, obiektów przemysłowych, budowli, Usługi dzierża-
wy majątku nieruchomego, Usługi wynajmu oraz leasingu 
nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych 
i biurowych, Usługi kompleksowego zarządzania budynkami 
mieszkalnymi i biurowymi, Usługi organizowania finanso-
wania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa ubez-
pieczeniowego w zakresie nieruchomości, Usługi inwestora 
zastępczego, Usługi finansowania nieruchomości, Usługi 
wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, Timesharing 
nieruchomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organi-
zowanie współwłasności nieruchomości, Doradztwo finan-
sowe i ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia nieruchomości, 
Usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie nierucho-
mości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
nieruchomości usługi udzielania informacji o powyższych 
usługach, 42 Usługi w zakresie projektowania dekoracji 
i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń 
handlowych, Usługi projektowania architektonicznego i bu-
dowlanego, Usługi architektoniczne dotyczące zagospoda-
rowania terenu, Nadzór wykonawczy (nadzór techniczny), 
Usługi projektowania budynków, konstrukcji budowlanych, 
Pomiary geodezyjne, Doradztwo architektoniczne lub tech-
niczne w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych, Analizy 
wykonalności projektu, Usługi testowania w celu certyfikacji 
jakości lub standardów, Certyfikowanie wydajności energe-
tycznej budynków, Kontrola jakości ukończonych budynków, 
Usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, 
Usługi w zakresie inspekcji technicznej.

(210) 548236 (220) 2022 10 17
(731) GRUNT TO ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRNIAK GRUNT TO ZIEMIA

(531) 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi developerskie: w szczególności two-
rzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyski-
waniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, Usługi 
agencji nieruchomości, Usługi pośrednictwa w obrocie 
nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem, Usługi za-
rządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi 
i biurowymi, Doradztwo w sprawach nieruchomości, Usłu-
gi agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomo-
ściami i wynajmowaniem nieruchomości, Usługi wyceny 
nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli, Usługi 
dzierżawy majątku nieruchomego, Usługi wynajmu oraz le-
asingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazy-
nowych i biurowych, Usługi kompleksowego zarządzania 
budynkami mieszkalnymi i biurowymi, Usługi organizowa-
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nia finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednic-
twa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości, Usługi 
inwestora zastępczego, Usługi finansowania nieruchomo-
ści, Usługi wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób 
trzecich, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Timesharing nieruchomości, Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Organizowanie współwłasności nieruchomości, 
Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia 
nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego w zakre-
sie nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyj-
ne dotyczące nieruchomości usługi udzielania informacji 
o powyższych usługach, 42 Usługi w zakresie projektowa-
nia dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur 
i pomieszczeń handlowych, Usługi projektowania archi-
tektonicznego i budowlanego, Usługi architektoniczne 
dotyczące zagospodarowania terenu, Nadzór wykonaw-
czy (nadzór techniczny), Usługi projektowania budynków, 
konstrukcji budowlanych, Pomiary geodezyjne, Doradz-
two architektoniczne lub techniczne w zakresie realizacji 
konstrukcji budowlanych, Analizy wykonalności projektu, 
Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standar-
dów, Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, 
Kontrola jakości ukończonych budynków, Usługi w zakresie 
badań i kontroli środowiska naturalnego, Usługi w zakresie 
inspekcji technicznej.

(210) 548244 (220) 2022 10 18
(731) SKOKUŃ PAWEŁ BETTER CALL PAUL, Iwiny
(540) (znak słowny)
(540) Better Call Paul
(510), (511) 41 Nauczanie języków obcych, Usługi w zakre-
sie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne w zakresie 
przekazywania metod nauczania języków, Usługi edukacyj-
ne związane z nauką języków obcych, Tłumaczenia, Tłuma-
czenia językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenia 
(Usługi -), Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekre-
acyjne, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach 
letnich, Organizowanie edukacyjnych wycieczek z prze-
wodnikiem, Organizowanie wycieczek do celów szkolenio-
wych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, 
Organizowanie i prowadzenie kursów języków obcych 
połączonych z turystyką, Organizowanie kolonii, zimowisk 
i obozów językowych.

(210) 548267 (220) 2022 10 17
(731) FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEBORH

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Płyny do pie-
lęgnacji włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, Szampony, Zestawy kosmetyków, 5 Farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Leczni-
cze płyny do włosów, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, Szam-
pony lecznicze.

(210) 548268 (220) 2022 10 17
(731) FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERDE LAB

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy 
do redukcji cellulitu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Krem 
do twarzy, Krem pod oczy, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy 
do skóry, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy ujędrnia-
jące skórę, Maski kosmetyczne, Płyny do pielęgnacji włosów, 
Płyny oczyszczające, Preparaty do pielęgnacji skóry usuwa-
jące zmarszczki, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, Pro-
dukty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku ko-
smetycznego, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, 
Serum pielęgnacyjne, Szampony, Zestawy kosmetyków, 
5 Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, Herbata ziołowa [napoje leczni-
cze], Kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Lecznicze kremy do ciała, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze płyny do wło-
sów, Leczniczy krem do twarzy, Płyny do celów farmaceu-
tycznych, Preparaty do leczenia trądziku, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów medycznych, Preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób skóry, Preparaty farmaceutyczne 
przeciw łupieżowi, Produkty i preparaty farmaceutyczne 
zapobiegające rozstępom, Suplementy diety, Suplementy 
ziołowe, Szampony lecznicze, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Zioła lecznicze.

(210) 548269 (220) 2022 10 18
(731) KAŹMIERSKI KRZYSZTOF BALONY BALMAR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALMAR chwile są ważne

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Gazy do pompowania balonów, 12 Balony 
z helem, 20 Balony reklamowe, Balony reklamowe nadmu-
chiwane powietrzem, Dmuchane balony reklamowe, 28 Ak-
cesoria balonowe, Balony, Balony na przyjęcia i eventy, w tym 
urodziny, chrzciny, komunie, baby shower, rocznice, wieczory 
panieńskie, śluby i wesela, eventy firmowe, Balony do zaba-
wy, Balony dekoracyjne, Balony dla dzieci, Balony na imprezy 
okolicznościowe, w tym urodziny, chrzciny, komunie, baby 
shower, rocznice, wieczory panieńskie, śluby i wesela, eventy 
firmowe, Balony na urodziny, chrzciny, komunie, baby sho-
wer, rocznice, wieczory panieńskie, śluby i wesela, eventy 
firmowe, Balony różnego rodzaju: lateksowe, foliowe, z kon-
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fetti, cyfry urodzinowe, litery, balony personalizowane, Ba-
lony bubbles z helem i wypełnieniem konfetti lub piórkami 
lub małymi balonikami, Boxy balonowe, Bukiety balonowe, 
Dekoracje balonowe na imprezy okolicznościowe, w tym 
urodziny, chrzciny, komunie, baby shower, rocznice, wieczory 
panieńskie, śluby i wesela, eventy firmowe, Dekoracje oko-
licznościowe, Dekoracje i kompozycje z balonów, Dodatki 
do balonów, Personalizowane pudełka wypełnione balo-
nami z helem, balonami - cyframi urodzinowymi, balonami 
lateksowymi lub innego rodzaju balonami z helem, 35 Usługi 
w zakresie reklamy wizualnej osób trzecich, zwłaszcza z wy-
korzystaniem balonów jako powierzchni ekspozycyjnej, 
Usługi w zakresie sprzedaży balonów reklamowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży balonów z helem, prezentów, upo-
minków, artykułów dekoracyjnych, artykułów party, Sprze-
daż wysyłkowa wyżej wymienionych towarów, Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa w sklepach stacjonarnych i w ramach 
sprzedaży wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu oraz 
innych środków sprzedaży na odległość: balonów, balonów 
foliowych, balonów lateksowych, balonów spersonalizo-
wanych, pudełek z balonami, spersonalizowanych pudełek 
z balonami, balonów z insertami w środku, helu do napełnia-
nia balonów, pojemników jednorazowych i wielorazowych 
wypełnionych helem, dekoracji z balonów, akcesoriów i do-
datków do balonów kartonów, torebek ochronnych, stojaków, 
ciężarków, wstążek, klipsów, patyków, koszyczków, pompek, 
przyrządów do wiązania), balonów dekoracyjnych, balonów 
do napełniania helem, balony do gry, balony na przyjęcia, 
girlandy balonowe, balony na imprezy firmowe, bramy balo-
nowe, balony urodzinowe, balony okolicznościowe, świecące 
balony na przyjęcia, balony na przyjęcia z diody elektrolumi-
nescencyjnymi LED, dmuchane balony reklamowe, balony 
reklamowe nadmuchiwane powietrzem maskotek, zabawek, 
konfetti, serpentyn, kotylionów, sztucznego śniegu, masek, 
ozdób okolicznościowych, ozdób bożonarodzeniowych 
i wielkanocnych, naczyń jednorazowych, kwiatów sztucznych 
z materiału i z tworzyw sztucznych, stroików i wianków z tka-
nin i z tworzyw sztucznych, girland, wstęg do dekorowania, 
ubrań, okryć głowy, strojów karnawałowych, strojów Mikołaja, 
boxów balonowych, spersonalizowanych pudełek wypełnio-
nych balonami z helem, Usługi świadczone w sklepach stacjo-
narnych (w tym na miejscu u klientów) i w ramach sprzedaży 
wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu oraz innych środków 
sprzedaży na odległość: nadruku na balonach foliowych i la-
teksowych, dekoracji balonowych na imprezy okolicznościo-
we i firmowe, przygotowania balonów z confetti, napełniania 
balonów helem, napełniania balonów powietrzem, przygoto-
wanie ścianek balonowych do zdjęć i dekoracyjnych, 41 Usługi 
dekorowania balonami, Informacja o imprezach rozrywko-
wych, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja imprez 
rozrywkowych, Organizacja przyjęć, Organizowanie balów, 
Organizacja widowisk, Organizowanie rozrywki, Organizowa-
nie rozrywki wizualnej, Rozrywka, Świadczenie usług rozryw-
kowych dla dzieci, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Usługi 
informacji o rozrywce, Usługi planowania przyjęć, Usługi infor-
macyjne i doradcze dotyczące rozrywki, Usługi informacyjne 
związane z rozrywką, Usługi informacji telefonicznej związane 
z rozrywką, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci.

(210) 548271 (220) 2022 10 17
(731) FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PSORISEL

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Płyny do pie-
lęgnacji włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, Szampony, Zestawy kosmetyków, 5 Farmaceutyczne 
produkty dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze płyny 
do włosów, Płyny do celów farmaceutycznych, Preparaty far-
maceutyczne do leczenia chorób skóry, Szampony lecznicze.

(210) 548279 (220) 2022 10 17
(731) MEDIFY.ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąpino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) appt-now

(531) 24.13.17, 17.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 44 Usługi 
medyczne.

(210) 548285 (220) 2022 10 18
(731) PM3D SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINGS

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Ładowarki do samochodów elektrycznych, 
Ładowarki do baterii, Baterie elektryczne do pojazdów, 
12 Hulajnogi (pojazdy), Hulajnogi elektryczne, Samochody 
elektryczne, Samobalansujące skutery elektryczne, Rowery 
elektryczne, Skutery elektryczne, 41 Wynajem hulajnóg, Wy-
najem hulajnóg elektrycznych, Wynajem rowerów, Wynajem 
rowerów elektrycznych.

(210) 548302 (220) 2022 10 18
(731) BARAN DOMINIK, Hermanowa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.05.08, 07.01.08, 21.03.13, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia 
fizyczne].
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(210) 548307 (220) 2022 10 18
(731) SZUL MAREK ALEKSANDER, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bee Happy

(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Ule, kojce, krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, plastry miodu 
(ramki), plastry woskowe do uli, posążki z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, ramki drewniane do uli, 
skrzynki lęgowe, 30 Cukier, miód, mleczko pszczele, propolis, 
słodziki naturalne, 31 Zwierzęta żywe, zwierzęta hodowlane 
do reprodukcji, pyłek (materiał surowy), 41 Informacja o edu-
kacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), 
publikowanie książek, usługi rozrywkowe.

(210) 548431 (220) 2022 10 21
(731) RZEPKA MAGDALENA PANI TAPETKA, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PANI TAPETKA

(531) 29.01.15, 24.17.05, 24.17.07, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.09, 
27.05.17, 02.03.10, 02.03.23, 20.05.25

(510), (511) 1 Kleje do afiszów, Kleje do impregnacji wodo-
odpornej, Kleje do afiszy, Kleje do kładzenia powłok ścien-
nych, Kleje do okładzin ściennych, Kleje do plakatów, Grunt 
do ścian, Kleje do wykańczania i gruntowania, Kleje do tape-
towania, Mieszanki do usuwania tapet, Preparaty do usuwa-
nia tapet, 3 Preparaty do czyszczenia tapet, 8 Noże do ta-
pet, Nożyczki nieelektryczne do tapet, Wałki do brzegów 
tapet, 11 Urządzenia parowe do usuwania tapet, 16 Książka 
z wzorami tapet, Książki z próbkami tapet, Papier do użytku 
w produkcji tapet, Wzory tapet ściennych, 21 Pędzle do ta-
pet, 27 Tapety winylowe, Tapety tekstylne, Tapety sufitowe, 
Tapety nietekstylne, Tapety z tworzyw sztucznych, Tapety 
z korka, Bordery tapetowe, Tapeta, Tapeta izolacyjna, Tapeta 
tekstylna, Tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić 
ściennych wielkości pokoju, Tapeta z efektami wizualnymi 3D, 
Tapeta z pokryciem tekstylnym, 35 Doradztwo zawodowe 
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlo-
wymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc 
w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji 
przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu personelem, Pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasa-
dach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwa-

mi handlowymi w zakresie public relations, Pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysło-
wych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana 
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisin-
gu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, 
Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw han-
dlowych, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub 
działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego 
lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami bizne-
sowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, 
Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności go-
spodarczej, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemy-
słowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Pomoc 
w zarządzaniu korporacyjnym, Pomoc dla przedsiębiorstw 
handlowych w zarządzaniu ich interesami, Pomoc w zarzą-
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż do-
radztwo edukacyjne i szkoleniowe), 37 Tapetowanie, 41 Do-
radztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Edukacyjne 
usługi doradcze, Informacje dotyczące kariery zawodowej 
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi edu-
kacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, 
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności inte-
lektualnej, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audy-
tu, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, 
Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowisko-
wych, Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Usługi edu-
kacyjne dla przemysłu, Usługi edukacyjne dotyczące zdro-
wia, Usługi edukacyjne dotyczące handlu, Usługi edukacyjne 
dotyczące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce projektowania, Usługi edukacyjne i instruktażowe doty-
czące sztuki i rękodzieła, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
Usługi edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości, 
Usługi edukacyjne świadczone przez instytuty doskonalenia 
zawodowego, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycie-
li dzieci, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem 
programów telewizyjnych, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem telewizji, Usługi edukacyjne świadczone 
przez instytuty szkolnictwa wyższego, Usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, Usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły w zakresie nauczania szkiców budowlanych, 
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyj-
ne świadczone przez radio, Usługi edukacyjne świadczone 
przez wyższe uczelnie [akademie], Usługi edukacyjne świad-
czone przez uniwersytety, Usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły wyższe, Usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły średnie wyższego poziomu, Usługi edukacyjne w po-
staci szkół korespondencyjnych, Usługi edukacyjne w po-
staci spersonalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne 
w szkołach średnich, Usługi edukacyjne w zakresie fotografii, 
Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, Usługi edukacyjne 
w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne w zakre-
sie szkół średnich, Usługi edukacyjne w zakresie zapewnia-
nia kursów instruktażowych, Usługi edukacyjne związane 
z architekturą, Usługi edukacyjne związane z zadowoleniem 
klienta, Usługi edukacyjne związane z produkcją tekstyliów, 
Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, 
Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, 
Usługi egzaminowania (edukacyjne), Usługi rozrywkowe, 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi szkoleniowe lub eduka-
cyjne w dziedzinie life coachingu, Usługi rezerwacji biletów 
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na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki.

(210) 548445 (220) 2022 10 23
(731) BEDNARZ DAWID DAWID BEDNARZ -  

- ADMINISTRACJA IT, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERCE IT KOMPLEKSOWE USŁUGI INFORMATYCZNE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania, Usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(210) 548446 (220) 2022 10 23
(731) BEDNARZ DAWID DAWID BEDNARZ -  

- ADMINISTRACJA IT, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) SERCE IT
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania, Usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(210) 548485 (220) 2022 10 24
(731) BM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łask
(540) (znak słowny)
(540) LiaLiv
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 548616 (220) 2022 10 27
(731) JELEŃ JUSTYNA, Ornontowice
(540) (znak słowny)
(540) JOIL
(510), (511) 3 Olejki do odżywiania włosów, Olejki do wło-
sów, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Olejki do ciała, 
Olejki do ciała i twarzy, Olejki do ciała [kosmetyki].



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 547096, 547097, 548072, 548269, 548431

2 547932

3 517061, 546721, 547175, 547323, 547437, 547444, 547896, 548185, 548186, 548197, 548202, 548205, 548212, 
548267, 548268, 548271, 548431, 548616

4 547394, 547437, 547444, 548098

5 517061, 540868, 544407, 545619, 546721, 547236, 547437, 547444, 547668, 547896, 547910, 548155, 548172, 
548200, 548267, 548268, 548271, 548485

6 540868, 547096, 547097, 547619, 547888, 548126, 548153, 548173

7 545417, 547888, 548014, 548038, 548039, 548040, 548041, 548042, 548043, 548127, 548167, 548169, 548170, 
548173

8 544915, 548127, 548431

9 543881, 544290, 544399, 545417, 545536, 546512, 546651, 546654, 547096, 547097, 547619, 547888, 547938, 
548014, 548106, 548126, 548160, 548285

10 546721, 548126

11 547888, 548014, 548431

12 548269, 548285

14 546870, 546871, 548204

15 547443

16 540868, 543881, 545536, 546045, 546512, 546651, 546654, 547652, 547931, 547932, 547933, 548077, 548127, 
548203, 548431

17 547096, 547097, 547619, 548153

18 537386, 545536, 547931, 548089

19 546045, 547096, 547097, 547619, 547888, 548153

20 545536, 547619, 548014, 548077, 548089, 548126, 548153, 548269, 548307

21 544915, 548431

22 545536

24 546870, 546871, 547437, 547444

25 544312, 545536, 546512, 546651, 546654, 546870, 546871, 546905, 548077, 548089, 548139

26 545536, 546870, 546871

27 547437, 547444, 548431

28 543881, 545360, 545536, 546651, 546654, 547652, 548077, 548269

29 540868, 541203, 545856, 546879, 546897, 547236, 547450, 547895, 547943, 548184, 548197, 548202, 548205, 
548212

30 515823, 540868, 541203, 544407, 546882, 546897, 547016, 547236, 547322, 547331, 547583, 547584, 547670, 
547874, 547943, 548032, 548176, 548184, 548307

31 540868, 545856, 547943, 548097, 548307

32 540868, 544407, 545856, 547236, 547247, 548197, 548202, 548205, 548212

33 540269, 540275, 541203, 545540, 546996, 547013, 547381, 547706, 547720, 548085, 548092, 548093, 548094, 
548116
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1 2

35 517061, 518498, 518499, 520767, 537386, 540868, 541203, 544290, 544399, 544915, 545417, 545536, 545789, 
546512, 546651, 546654, 546870, 546871, 546905, 547096, 547097, 547236, 547394, 547434, 547439, 547443, 
547588, 547593, 547619, 547652, 547897, 547926, 547928, 547929, 547938, 547939, 548022, 548030, 548073, 
548075, 548076, 548098, 548129, 548140, 548160, 548167, 548169, 548170, 548180, 548181, 548200, 548204, 
548269, 548431

36 518498, 518499, 544399, 546220, 546897, 546920, 547430, 547905, 547906, 548050, 548062, 548073, 548075, 
548076, 548160, 548234, 548236

37 545417, 545670, 546920, 547096, 547097, 547394, 547888, 547905, 547906, 548050, 548106, 548153, 548167, 
548431

38 518498, 518499, 546220, 546651, 546654, 547394, 547897

39 547096, 547097, 547193, 547394, 547588, 547888, 547926, 548030, 548050, 548161, 548180

40 541203, 545623, 547096, 547097, 547434, 547593, 547888, 548126, 548161, 548173, 548176

41 518498, 518499, 520767, 543881, 544399, 545536, 546186, 546220, 546512, 546651, 546654, 546721, 546897, 
547434, 547696, 547720, 547926, 547928, 547929, 547939, 548022, 548073, 548075, 548076, 548140, 548177, 
548181, 548182, 548183, 548194, 548203, 548244, 548269, 548285, 548302, 548307, 548431

42 544399, 545417, 546651, 546654, 547096, 547097, 547206, 547394, 547434, 547888, 547897, 547905, 547906, 
547928, 547929, 547938, 548050, 548106, 548160, 548179, 548194, 548203, 548234, 548236, 548279, 548445, 
548446

43 541203, 546023, 546882, 546920, 547666, 547696, 547720, 547926, 548037, 548081, 548097, 548103, 548140, 
548153, 548159, 548191

44 520767, 541203, 546220, 546389, 547434, 547896, 547928, 547929, 547939, 548030, 548087, 548103, 548107, 
548129, 548279

45 545789, 547357, 547434, 548073, 548075, 548076, 548140, 548160



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#PANI TAPETKA 548431

3KOSZE 548177

ac 545670

ACPAC ACCOUTING CONTROLLING  
PAYROLL & CONSULTING 548022

AG Consult 547938

AGRO SHARING 548030

alle blox 545360

AMBASADOR Polski Lek 546721

Antresola 548037

appt-now 548279

ARKA 547193

ASTRABAG 547931

ASTRAPAP 547933

ASTRAPEN 547932

Bagażowe LAST MINUTE 537386

BALMAR chwile są ważne 548269

Bankier 518498

Bankier.pl 518499

Bee Happy 548307

Better Call Paul 548244

BEZPIECZNE INWESTYCJE KAPITAŁOWE 548062

BIELECKA 547013

BIELENDA – MED 547896

Bingo 540868

Bloom Flowers 548097

boat.systems 548194

BONITKI 547016

BRACIA SADOWNICY 545856

BTC Maszyny 548167

BUDMAT 547096

Budmat. 547097

Buenas Buenas Café 548032

BZE 548043

Cobra 120 mg 548155

COLPOFIX 547668

complex K-SPORT 545623

DĄBROWSCY CENTRUM ZAOPATRZENIA  
KOŚCIOŁA FONS VITAE WINO MSZALNE 545540

DRIVER CE 548180

easygo 547926

eco BAMBOO 544312

EDUIKO 548203

ELO-POL OLKUSZ 1999 544915

Elpiano 547443

ETERE 547437

ETERE 547444

EVERA by Citrosuco 548202

evera by citrosuco 548212

EVERA 548197

evera 548205

FENIKS CAR COSMETICS 547175

Fertigen Infertility Genetic Test woman 548107

FIRMFY firm. for. you. 547897

FR FITREC 547236

GOCASH 548160

Goplana 1912 Grześki MEGA BATON  
w czekoladzie mlecznej NOWOŚĆ 547584

Goplana 1912 Grześki MEGA BATON  
w czekoladzie NOWOŚĆ 547583

GÓRNIAK GRUNT TO ZIEMIA 548236

HAKA FILMS 548181

HARRY 547247

H-DC PODLASIE 546186

Hemp Creator 517061

Heritage Willa Gin 548116

HOLISTIC SPORT CLINIC 520767

Hrabska Development 547905

HRABSKA 547906

HYALERA 545619

IGLO DROPS 548184

INFOTEC 545417

JOIL 548616

KAMPER POLSKA 546651

KAMPER POLSKA 546654

Karl opti 544290

kelvin 547206

KOKOSKI 515823

KOLOROWE karty 543881

KOWAL TOOLS 548127

kutku 548077

Lawendowy Król 547696

LEGALNY BIZNES ONLINE 545789

LEGENDARY SPIRIT ZŁOTA RYBKA  
Premium Quality 540269

LEGENDARY SPIRIT ZŁOTA RYBKA  
Premium Quality 540275

LiaLiv 548485

LITPOL 548126

lody eskimos 547874
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Lubella Chrupersy 547322

Luteina Mikro 548172

LV 544399

MAPAYA 546870

MAPAYA 546871

Marry Me 548182

MarryMe 548183

MASTERCUT STUDIO 547939

Medap 546220

mellow concept store 548089

MIA Warsaw 546905

MŁODE GWIAZDOWO 548050

MULTIPOINT H2 548072

MULTON 548161

MY PLACE Podmurna 66 546920

NISKI INDEKS Glikemiczny MAKARON 547670

O.V.R by Dr Olivia Viller-Ross 548185

O.V.R 548186

OBYWATELE REPUBLIKI 546512

OLIVERA 547439

OMNIROOM 548153

OPTYKA MEDYKA 548129

ozegroup 548106

p dla-Przemyslu.pl SIKORA SP. Z O.O. 547619

Padowski Artisan Candles 548098

PAPUGAMAN 547357

PARAISO 546996

PCSOFTWARE 548179

Perni 547394

PETARDA CYTRYNOWA 548092

PETARDA CZYSTA 548094

PETARDA WIŚNIOWA 548093

Piotr Sierpiński, Hair 546389

Polana 547450

PoliDraw 547593

Power Pill 548200

PRASTARA 547323

Prezentujemy lepiej  
WWW.PREZENTUJEMYLEPIEJ.PL 541203

PSORISEL 548271

PST Projekt Solartechnik 547888

Puerta 546045

PURPLE GIRL 547434

puvire 548169

puvire 548170

PYSZNA FABRYKA 548103

QUERQUS 547928

QUERQUS 547929

QUIDEA Quality Idea 548075

QUIDEA 548073

QUIDEA 548076

RANGINIO 547706

RETRO WATA CUKROWA 547331

s4u 547588

SAŁATKA NA GOTOWO! 547943

SEBORH 548267

SEKRET MNICHA 547895

SEMOLINO hand made pasta & pizza 547666

SERCE IT KOMPLEKSOWE USŁUGI  
INFORMATYCZNE 548445

SERCE IT 548446

SOKOŁÓW CUP 2022 546897

SOKOŁÓW kiełbasa Z MASARSKIEGO  
KOTŁA BEZ DODATKU WZMACNIACZY  
SMAKU, FOSFORANÓW I REGULATORÓW  
KWASOWOŚCI 546879

Sorriso Dental Clinic 548087

SPACE OUT 544407

SUSHIMAT 546882

SYTENA 547910

Szczyty Alienacji Rodzicielskiej 545536

T 547720

TATRA HOLIDAY 548081

Torcikowa Magia 548176

Unilink LIDER UBEZPIECZEŃ 547430

UST-RYB 548159

VERDE LAB 548268

VIS A VIS 546023

VIVIENE 548085

Warsovio 548204

WELDIT 548173

Wertberg euroquality 548014

WINGS 548285

WOJSKI 547381

ZA-30 548038

ZE-25 548039

ZEK-35 548040

ZP-15 548041

ZPK-35 548042

Żłobek Kwiatek 548191



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.

790760A LACTAMOUSSE (2022 10 04) 3, 5
1089635 RhizoPlus (2022 09 29) 1
1299699 REVO (2022 07 04)

CFE: 01.01.01, 23.03.01 33
1676333 Jackery (2022 06 15, 2022 02 17)

CFE: 27.05.01 7, 11
1690018 Burning Hit (2022 05 19, 2021 11 24) 9, 28, 41
1690020 Sifunsin (2022 04 25, 2021 11 10) 1, 2, 17
1690022 SUNHERE (2022 05 28)

CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12 5
1690031 dF DIFEIDA (2022 04 29)

CFE: 27.05.01 9
1690059 olam food ingredients ofi  

(2022 06 14, 2021 12 17)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12 29, 30, 31

1690154 FAST LINE STUDIO (2022 08 11) 44
1690163 ALUTECH Smart (2022 06 29, 2022 03 30) 7, 9
1690190 de GRISOGONO (2022 08 30, 2022 07 19)

CFE: 04.03.09, 24.01.03, 24.09.02 36, 37
1690222 comat RELECO (2022 03 21, 2021 09 22)

CFE: 15.09.25, 26.04.04, 
26.13.25, 27.05.10

9, 17, 37

1690245 BUBU (2022 04 16)
CFE: 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12 16, 21, 28

1690255 FLIGHT MODE (2022 08 04, 2022 06 15) 33
1690274 RISPETTO (2022 07 05) 25
1690379 mirsan (2022 05 26)

CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12 9
1690472 PLATINUM EGOISTE (2022 08 08) 3
1690554 NiceOne (2022 07 15, 2022 06 03) 9, 41, 42
1690586 U mildflex recyclable barrier film  

(2022 03 28, 2022 02 17)
CFE: 25.01.09, 26.04.04, 
27.05.01, 29.01.13

17, 35

1690621 TPP (2022 08 29)
CFE: 25.03.03, 27.05.01 34

1690736 VODALAND  
(2022 03 30, 2022 03 28)

6, 7, 11, 17, 
19, 35

1690740 VISCOFAN FIBERCOLL-FLEX 
(2022 07 28, 2022 07 21)

1, 2, 5

1690756 &F (2022 06 03, 2022 05 31)
CFE: 24.17.25, 27.05.08, 29.01.12 3, 16, 18, 

25, 35
1690757 FASHION&FRIENDS (2022 06 03, 2022 05 31)

CFE: 24.17.25, 27.05.17, 29.01.12 3, 16, 18, 25, 35
1690758 SHOEZEN (2022 06 03, 2022 05 31)

CFE: 27.05.09, 29.01.12 3, 16, 18, 25, 35
1690759 F&F (2022 06 03, 2022 05 31)

CFE: 24.17.25, 27.05.12, 29.01.12 3, 16, 18, 25, 35
1690841 DRYVIT (2022 09 06, 2022 04 29) 1, 2, 17, 19
1690863 este CAPELLI MEDICAL SOLUTIONS  

(2022 05 16)
CFE: 02.09.12, 25.05.01, 26.04.05, 
27.05.09, 29.01.13

39, 44

1690967 METRO PROPERTIES (2022 03 15, 2021 09 16)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 35, 36, 37, 39, 40, 42

1691013 A ASKO (2022 05 26)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13 7, 9, 12, 35, 

37, 42
1691233 LIANHUA (2022 04 20)

CFE: 05.03.13, 26.01.03, 27.05.01 3, 5
1691330 YESMAE (2022 09 06) 7
1691488 Matrix EcoSwiss (2022 08 23)

CFE: 27.05.01 5
1691489 Matrix (2022 08 23)

CFE: 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01 5
1691501 TURBULENCE  

(2022 05 17, 2021 12 15)
3, 5, 16, 

35, 38
1691537 VK NAPOLEON (2022 09 13, 2022 06 14) 33



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1089635, 1690020, 1690740, 1690841 

2  1690020, 1690740, 1690841 

3  790760A, 1690472, 1690756, 1690757, 1690758, 1690759, 1691233,
 1691501 

5  790760A, 1690022, 1690740, 1691233, 1691488, 1691489, 1691501 

6  1690736 

7  1676333, 1690163, 1690736, 1691013, 1691330 

9  1690018, 1690031, 1690163, 1690222, 1690379, 1690554, 1691013 

11  1676333, 1690736 

12  1691013 

16  1690245, 1690756, 1690757, 1690758, 1690759, 1691501 

17  1690020, 1690222, 1690586, 1690736, 1690841 

18  1690756, 1690757, 1690758, 1690759 

19  1690736, 1690841 

21  1690245 

25  1690274, 1690756, 1690757, 1690758, 1690759 

28  1690018, 1690245 

29  1690059 

30  1690059 

31  1690059 

33  1299699, 1690255, 1691537 

34  1690621 

35  1690586, 1690736, 1690756, 1690757, 1690758, 1690759, 1690967,
 1691013, 1691501 

36  1690190, 1690967 

37  1690190, 1690222, 1690967, 1691013 

38  1691501 

39  1690863, 1690967 

40  1690967 

41  1690018, 1690554 

42  1690554, 1690967, 1691013 

44  1690154, 1690863



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.

541799 Energy Beverages LLC
2022 08 09 32, 33

544662 INDENA S.p.A
2022 10 24 5

536259 TAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 10 20 35, 36, 45

543024 Motel One GmbH
2022 10 27 43



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1665016 Jaguar Land Rover Limited
2022 09 27 7, 12

1670398 LOGIPACK GmbH
2022 10 25 16, 39
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