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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 5 grudnia 2022 r. Nr ZT49

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) 507087 (220) 2019 11 22
 (310) 88615316 (320) 2019 09 12 (330) US
(731) Belmont Trading Co., Inc., Buffalo Grove, US
(540) (znak słowny)
(540) CLEVERCEL
(510), (511) 9 używane urządzenia elektroniczne osób 
trzecich mianowicie smartfony, telefony komórkowe, table-
ty i laptopy, 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
sprzedaż używanych urządzeń elektronicznych osób trze-
cich za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej.

(210) 513009 (220) 2020 04 28
(731) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ 

I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Śladami Ojca Pio
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, 
świadectwa, dyplomy, broszury, albumy ilustrowane, czaso-
pisma [periodyki], miesięczniki, kalendarze, okólniki religij-
ne, książki z pieśniami religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, 
gazety, albumy, książki, rysunki, koperty, drukowane zapro-
szenia, programy imprez, przewodniki, drukowany materiał 
promocyjny, nadruki, nalepki, 35 reklama, promocja, usługi 
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej 
i religijnej, promowanie działalności na rzecz rozwoju i pro-
pagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi rekla-
mowe ukierunkowane na promowanie działań w zakresie 
inicjatyw chrześcijańskich, promocja online sieci kompute-
rowych i stron internetowych, promowanie świadomości 
społecznej na temat znaczenia modlitwy oraz wzmacnianie 
i mobilizowanie wiernych do wstawiennictwa w imieniu 
zubożałych, pokrzywdzonych i cierpiących oraz ofiar klęsk 
żywiołowych, usługi charytatywne, mianowicie organizo-
wanie osób fizycznych w celu realizacji projektów na rzecz 
zubożałych, pokrzywdzonych i cierpiących oraz ofiar klęsk 
żywiołowych, dostarczanie informacji dotyczących świa-
domości społecznej na temat znaczenia modlitwy, usługi 
w zakresie publikowania tekstów reklamowych, kampanie 
marketingowe w zakresie ochrony wartości chrześcijań-
skich, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych dotyczących działalności 
i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych 
środków przekazu, dystrybucja prospektów, ulotek, materia-
łów drukowanych, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
zarządzanie bazami danych, gromadzenie i systematyzowa-
nie informacji w komputerowych bazach danych, udostęp-
nianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana 
on-line, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponso-
rowanie finansowe, zbiórki funduszy, usługi organizowa-
nia zbiórki funduszy, organizowanie wydarzeń mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponso-

rowanie finansowe podmiotów prawa, w tym osób fizycz-
nych, osób prawnych, instytucji i organizacji, organizowa-
nie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich, informacja 
dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 38 do-
starczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośred-
nictwem Internetu, przesyłanie wiadomości internetowych, 
transmisja treści multimedialnych przez Internet, nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, emisja filmów 
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, udostępnianie forów internetowych 
on-line, udostępnianie chat-roomów i elektronicznych 
tablic ogłoszeń online, przesyłanie wiadomości za pośred-
nictwem witryny internetowej, usługi w zakresie transmisji 
audio, tekstu i wideo przez sieci komputerowe, mianowicie 
ładowanie, zamieszczanie, wyświetlanie, znakowanie i elek-
troniczna transmisja danych, informacji, audio i obrazów 
wideo, udostępnianie forum on-line do nabycia produktów 
lub wymiany opinii za pośrednictwem skomputeryzowanej 
sieci, elektroniczna transmisja danych do wnoszenia płatno-
ści dla użytkowników sieci komputerowych i komunikacyj-
nych, 39 organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, 
organizowanie pielgrzymek, organizowanie i rezerwowa-
nie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi organizacji podró-
ży o charakterze religijnym, usługi w zakresie organizacji 
zwiedzania miejsc kultu religijnego, usługi organizowania 
wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, infor-
macja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line,  
41 organizowanie kongresów, zjazdów, seminariów, sympo-
zjów, konferencji, wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, 
organizowanie zgromadzeń, marszów, manifestacji i po-
chodów, usługi organizowania koncertów oraz imprez kul-
turalnych, edukacja, edukacja religijna, szkolenia dotyczące 
zagadnień religijnych, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju 
duchowego, publikowanie, publikowanie tekstów, publika-
cja broszur, publikacja czasopism, publikowanie dokumen-
tów, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie 
publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, nie do pobrania, multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych  
online, usługi w zakresie publikacji biuletynów, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, usługi wydawnicze, w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, 
katalogów, prospektów, usługi wydawania publikacji pe-
riodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamo-
we, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana  
on-line, 45 usługi religijne, udostępnianie informacji o religii, 
organizowanie zgromadzeń religijnych, organizowanie ce-
remonii religijnych, doradztwo duchowe, usługi duchowe, 
doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, usługi 
tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą 
aplikacji mobilnych do pobrania, informacja dotycząca ww. 
usług, w tym prezentowana on-line.
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(210) 513011 (220) 2020 04 28
(731) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ 

I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Podopieczni Ojca Pio
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowa-
ne, świadectwa, dyplomy, broszury, albumy ilustrowane, 
czasopisma [periodyki], miesięczniki, kalendarze, okólniki 
religijne, książki z pieśniami religijnymi, fotografie, afisze, 
plakaty, gazety, albumy, książki, rysunki, koperty, drukowa-
ne zaproszenia, programy imprez, przewodniki, drukowany 
materiał promocyjny, nadruki, nalepki, 35 reklama, promo-
cja, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości spo-
łecznej i religijnej, promowanie działalności na rzecz roz-
woju i propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 
usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań 
w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, promowanie świa-
domości społecznej na temat znaczenia modlitwy oraz 
wzmacnianie i mobilizowanie wiernych do wstawiennic-
twa w imieniu zubożałych, pokrzywdzonych i cierpiących 
oraz ofiar klęsk żywiołowych, usługi charytatywne, mia-
nowicie organizowanie osób fizycznych w celu realizacji 
projektów na rzecz zubożałych, pokrzywdzonych i cierpią-
cych oraz ofiar klęsk żywiołowych, dostarczanie informacji 
dotyczących świadomości społecznej na temat znaczenia 
modlitwy, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamo-
wych, kampanie marketingowe w zakresie ochrony warto-
ści chrześcijańskich, promowanie wydarzeń specjalnych, 
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych dotyczących 
działalności i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem 
współczesnych środków przekazu, dystrybucja prospektów, 
ulotek, materiałów drukowanych, dystrybucja materiałów 
promocyjnych, zarządzanie bazami danych, gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, informacja dotycząca ww. usług, 
w tym prezentowana on-line, 36 zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy, 
usługi organizowania zbiórki funduszy, organizowanie wy-
darzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele cha-
rytatywne, sponsorowanie finansowe podmiotów prawa, 
w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i orga-
nizacji, organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób 
trzecich, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezen-
towana on-line, 38 dostarczanie powiadomień pocztą 
elektroniczną za pośrednictwem Internetu, przesyłanie 
wiadomości internetowych, transmisja treści multimedial-
nych przez Internet, nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem In-
ternetu, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
udostępnianie forów internetowych on-line, udostępnia-
nie chat-roomów i elektronicznych tablic ogłoszeń online, 
przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny inter-
netowej, usługi w zakresie transmisji audio, tekstu i wideo 
przez sieci komputerowe, mianowicie ładowanie, zamiesz-
czanie, wyświetlanie, znakowanie i elektroniczna transmisja 
danych, informacji, audio i obrazów wideo, udostępnianie 
forum on-line do nabycia produktów lub wymiany opinii 
za pośrednictwem skomputeryzowanej sieci, elektroniczna 
transmisja danych do wnoszenia płatności dla użytkowni-
ków sieci komputerowych i komunikacyjnych, 39 organizo-
wanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie 
pielgrzymek, organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, usługi organizacji podróży o charakterze 
religijnym, usługi w zakresie organizacji zwiedzania miejsc 

kultu religijnego, usługi organizowania wyjazdów tury-
stycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca 
ww. usług, w tym prezentowana on-line, 41 organizowanie 
kongresów, zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji, 
wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, organizowanie 
zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów, usługi 
organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, edu-
kacja, edukacja religijna, szkolenia dotyczące zagadnień 
religijnych, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju ducho-
wego, publikowanie, publikowanie tekstów, publikacja 
broszur, publikacja czasopism, publikowanie dokumentów, 
publikowanie materiałów drukowanych i publikacji druko-
wanych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie pu-
blikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, multimedialne wydania publikacji elektro-
nicznych, publikowanie materiałów multimedialnych onli-
ne, usługi w zakresie publikacji biuletynów, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, usługi wydawnicze, w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, 
katalogów, prospektów, usługi wydawania publikacji pe-
riodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamo-
we, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana  
on-line, 45 usługi religijne, udostępnianie informacji o reli-
gii, organizowanie zgromadzeń religijnych, organizowanie 
ceremonii religijnych, doradztwo duchowe, usługi ducho-
we, doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, 
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za po-
mocą aplikacji mobilnych do pobrania, informacja dotyczą-
ca ww. usług, w tym prezentowana on-line.

(210) 516549 (220) 2020 07 29
(731) AD ALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) ACTIVE TT
(510), (511) 2 powłoki [farby], farby, farby do ogólnego 
stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, do beto-
nu, do dachów bitumicznych, do drewna z dodatkiem sfer 
izolujących organicznych i/lub ceramicznych, powłoki ter-
mo refleksyjne, powłoki dachowe, powłoki żaroodporne, 
powłoki ochronne zapewniające zabezpieczenie przed 
warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV, 
17 farby izolacyjne, ekologiczne farby izolacyjne, masy 
i powłoki termoizolacyjne, powłoki izolacyjne mineralne 
i organiczne.

(210) 516554 (220) 2020 07 29
(731) AD ALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) ADALIO
(510), (511) 2 powłoki [farby], farby, farby do ogólnego 
stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, do beto-
nu, do dachów bitumicznych, do drewna z dodatkiem sfer 
izolujących organicznych i/lub ceramicznych, powłoki ter-
mo refleksyjne, powłoki dachowe, powłoki żaroodporne, 
powłoki ochronne zapewniające zabezpieczenie przed 
warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV, 
17 farby izolacyjne, ekologiczne farby izolacyjne, masy 
i powłoki termoizolacyjne, powłoki izolacyjne mineralne 
i organiczne.

(210) 524281 (220) 2021 02 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW LUKSUSOWE KABANOSY DELIKATNE 
NA 100 g PRODUKTU 161 g MIĘSA BEZ barwników 
fosforanów PRODUKT BEZGLUTENOWY  
ŹRÓDŁO BIAŁKA

(531) 05.01.01, 05.01.05, 05.01.11, 05.03.02, 05.03.20, 05.07.02, 
05.07.03, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 29 wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie 
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(210) 524282 (220) 2021 02 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW LUKSUSOWE KABANOSY PIKANTNE 

NA 100g PRODUKTU 161g MIĘSA BEZ barwników 
fosforanów glutaminianu sodu  
PRODUKT BEZGLUTENOWY ŹRÓDŁO BIAŁKA

(531) 05.01.02, 05.03.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie 
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(210) 532760 (220) 2021 08 17
(731) FRUCZ MICHAŁ CROMOTECH, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HONEYCOMB

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.13.05
(510), (511) 12 Quady, motocykle motocrossowe, Motocykle 
do motocrossu, części i akcesoria do pojazdów, części i ak-
cesoria do quadów, pojazdów offroad, samochodów, mo-
tocykli, ATV, UTV, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 Sprzedaż, w tym sprzedaż 
przez internet, towarów: quady, części i akcesoria do pojaz-
dów, części i akcesoria do quadów, pojazdów offroad, sa-
mochodów, motocykli, ATV, UTV, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 540217 (220) 2022 02 22
(731) CREO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Creo Plus innovation consulting

(531) 03.03.24, 26.03.04, 26.03.15, 26.07.25, 27.05.01, 26.11.01, 
26.11.08, 29.01.15

(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
36 Doradztwo w sprawach finansowych.

(210) 540597 (220) 2022 03 03
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Biofarm Group
(510), (511) 3 Kosmetyki, Perfumy, Środki toaletowe, Olej-
ki eteryczne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, Kosmetyki do pielęgnacji i upiększania, 
Kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, Preparaty i dodatki ko-
smetyczne do kąpieli, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pły-
ny do mycia naczyń, Płyny do mycia szyb i luster, Preparaty 
do polerowania, Środki do nadawania połysku, Proszki i pły-
ny do prania, zmiękczania tkanin, Środki wybielające, Wata 
do celów kosmetycznych, 5 Preparaty witaminowe, Prepara-
ty witaminowe w postaci suplementów diety, Krople witami-
nowe, Leki, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność 
i substancje dietetyczne do celów leczniczych, Żywność dla 
niemowląt, Suplementy diety dla ludzi, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, Balsamy do celów medycznych, 
Preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, 
Środki medyczne przeciw poceniu się, Preparaty farmaceu-
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tyczne, Preparaty weterynaryjne, 9 Urządzenia i przyrządy: 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinema-
tograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, 35 Usługi sprzedaży 
towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, 
żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mi-
neralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, 
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia so-
czewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, 
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe 
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami 
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pocho-
dzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami 
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe 
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) 
jako polepszacze smaku żywności, kosmetyki, perfumy, środ-
ki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji 
i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, 
preparaty i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, 
proszki i płyny do prania, środki do zmiękczania tkanin, środ-
ki wybielające, wata do celów kosmetycznych, zarządzanie 
sklepami, detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, rekla-
ma, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, usługi w zakresie organizowania 
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo han-
dlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, 
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo 
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością go-
spodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organi-
zowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, 
pośrednictwo w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania 
reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i ra-
porty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i prze-
twarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwa-
nie informacji do komputerowych baz danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, usługi agencji importowo- eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, 39 Transport, Pakowanie i skła-
dowanie towarów, Organizowanie podróży, 42 Badania oraz 
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 541309 (220) 2022 03 22
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA, 

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) śmietankowe

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.04.02, 03.04.13, 03.04.24, 26.11.03, 
26.11.08, 19.01.04

(510), (511) 29 Masło.

(210) 541914 (220) 2022 04 12
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biały BOCIAN BORN IN POLAND KLE

(531) 03.07.07, 26.01.15, 26.03.23, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, 
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i pro-
dukty piwowarskie, 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe, 
Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholo-
we do sporządzania napojów, Preparaty do produkcji napo-
jów alkoholowych.

(210) 542754 (220) 2022 05 05
(731) SETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SETA

(531) 14.05.21, 29.01.12, 27.05.01, 24.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia alarmowe, urządzenia do prze-
kazywania, odtwarzania, rejestracji i przetwarzania obrazu 
i dźwięku, urządzenia do łączności, Urządzenia do monito-
ringu i telewizji przemysłowej, Sprzęt komputerowy, urzą-
dzenia RTV, Systemy fotowoltaicznych PV, Systemy radio-
wego dostępu do Internetu, Systemy łączności radiowej 
przewodowej oraz bezprzewodowej, Systemy lokalizacyjne 
GPS, 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej 
towarów: urządzeń alarmowych, urządzeń do przekazywa-
nia, odtwarzania, rejestracji i przetwarzania obrazu i dźwięku, 
urządzeń do łączności, urządzeń do monitoringu i telewizji 
przemysłowej, sprzętu komputerowego, urządzeń RTV i AGD, 
systemów fotowoltaicznych PV, systemów radiowego dostę-
pu do Internetu, systemów łączności radiowej przewodowej 
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oraz bezprzewodowej, systemów lokalizacyjnych GPS, sys-
temów oddymiających oraz przeciwpożarowych, 37 Usługi 
instalacyjne i serwisowe w zakresie urządzeń alarmowych, 
urządzeń do przekazywania, odtwarzania, rejestracji i prze-
twarzania obrazu i dźwięku, urządzeń do łączności, urządzeń 
do monitoringu i telewizji przemysłowej, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń RTV i AGD, systemów fotowoltaicznych 
PV, systemów radiowego dostępu do Internetu, systemów 
łączności radiowej przewodowej oraz bezprzewodowej, sys-
temów lokalizacyjnych GPS, systemów oddymiających oraz 
przeciwpożarowych, 42 Usługi w zakresie prac badawczych 
i rozwojowych oraz projektowania stron www, serwisów 
internetowych, programów komputerowych, urządzeń 
i układów elektronicznych, Usługi informatyczne, Hosting 
serwerów internetowych, hosting video, 45 Usługi ochrony 
osób i mienia.

(210) 542783 (220) 2022 05 06
(731) VACO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.16, 03.13.17, 03.13.24
(510), (511) 1 Nawozy do użyźniania gleby, 3 Kosmetyki, mia-
nowicie:  kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsa-
my i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy 
i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania 
jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, 
Kosmetyczne preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Pre-
paraty do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środ-
ki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, Olejki eteryczne, Kosmetyki, 5 Środki ochrony roślin, 
Środki do tępienia larw, Laseczki siarkowe do dezynfekcji, Pa-
pier przeciw molom, Lepy na muchy, Środki do tępienia much, 
Preparaty do tępienia myszy, Środki do odstraszania ptaków, 
Kadzidełka do odstraszania owadów, Preparaty przeciwpaso-
żytnicze, Środki przeciw robactwu, Trutki na szczury, Preparaty 
służące do niszczenia chwastów i robactwa, Środki owadobój-
cze, Środki przeciw molom, Środki odstraszające insekty, Środki 
grzybobójcze, Środki przeciw gryzoniom, Produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycz-
nych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Żywność 
dla niemowląt, Plastry, Opatrunki gipsowe, Materiały opatrun-
kowe, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Fun-
gicydy, herbicydy, Biologiczne preparaty do celów medycz-
nych, Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Środki 
bakteriobójcze, Preparaty do tępienia szkodników, pasożytów 
i insektów, Pestycydy, insektycydy, Środki odstraszające szkod-
niki, pasożyty i insekty, Preparaty do sterylizacji gleby, Insek-

tycydy, Plastry terapeutyczne, Okłady, 10 Wyroby medyczne, 
takie jak aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, 
Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania 
ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przy-
rządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów 
medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Me-
ble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia 
pacjentów, 44 Usługi w zakresie: ochrony przed szkodnikami 
upraw rolnych, płodów rolnych, pomieszczeń i obiektów oraz 
zwalczania wszelkich szkodników w uprawach rolnych, w ma-
gazynach płodów rolnych, w pomieszczeniach i obiektach.

(210) 544068 (220) 2022 06 14
(731) PASZT NATALIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WITOLD PASZT
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, E-booki, Filmy wideo, Fil-
my kinematograficzne, Książki audio, Książki elektroniczne 
do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrane filmy, 
Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty DVD, Nagrane pły-
ty kompaktowe z muzyką, Nagrane płyty DVD z nagraniami 
muzycznymi, Nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami mu-
zycznymi, Nagrane taśmy muzyczne, Nagrania audio i wideo, 
Plakaty do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki mu-
zyczne do pobierania, Publikacje elektroniczne, Magnesy de-
koracyjne, 16 Ozdoby ścienne z papieru, Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Drukowane książki, czasopisma, gazety 
i inne media papierowe, Materiały drukowane, Drukowane 
materiały piśmienne, Kalendarze, Materiały piśmienne, Opra-
wione plakaty, Plakaty reklamowe, Pocztówki i widokówki, 
Programy imprez, Publikacje edukacyjne, Ulotki, Zakładki 
do książek, Zeszyty, Znaczki, 18 Artykuły podróżne [walizki, 
torby], Podróżne (Torby -), Tekstylne torby na zakupy, Torby, 
25 Apaszki, Bezrękawniki, Bandany, Bluzki, Bluzy sportowe, 
Kamizelki, Koszule, Koszulki dla dzieci, Kurtki, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Skarpetki, Swetry, Szale, Szaliki [odzież], 
T-shirty z krótkim rękawem, Topy [odzież], Czapki [nakrycia 
głowy], Czapki z daszkiem, Nakrycia głowy dla dzieci, Opaski 
na głowę, 35 Doradztwo związane z rozwojem wizerunku 
firmy, Porady w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Impresariat w działalności artystycznej, Świadczenie po-
mocy w zakresie działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi pu-
blic relations, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Organizowanie promocji imprez mających 
na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Zarzą-
dzanie promocją sławnych osób, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Usługi w zakre-
sie pozyskiwania funduszy, Gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Organiza-
cja zbiórek charytatywnych, Pozyskiwanie funduszy w celu 
uczczenia pamięci osób, Usługi filantropijne w zakresie dat-
ków pieniężnych, Usługi gromadzenia funduszy na cele cha-
rytatywne dla dzieci potrzebujących, 41 Usługi w zakresie 
fanklubów (rozrywka), Występy grup muzycznych na żywo, 
Muzyczne usługi wydawnicze, Publikowanie fotografii, Pu-
blikowanie książek, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie piosenek, Impresariat artystyczny, Organizacja 
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imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja konkursów 
muzycznych, Organizowanie imprez muzycznych, Organi-
zowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Produkcja pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, Produkcja przedstawień 
muzycznych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Kształce-
nie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki.

(210) 544078 (220) 2022 06 14
(731) PASZT NATALIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOX

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Usłu-
gi w zakresie pozyskiwania funduszy, Gromadzenie funduszy 
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 
Organizacja zbiórek charytatywnych, Pozyskiwanie funduszy 
w celu uczczenia pamięci osób, 41 Występy grup muzycz-
nych na żywo, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
lokalnych wydarzeń kulturalnych, Produkcja przedstawień 
muzycznych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Kształce-
nie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki.

(210) 544086 (220) 2022 06 14
(731) PASZT NATALIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZESPÓŁ VOX
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Gro-
madzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą im-
prez rozrywkowych, Organizacja zbiórek charytatywnych, 
Pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pamięci osób, 
41 Występy grup muzycznych na żywo, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Organizowanie imprez mu-
zycznych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, 
Produkcja przedstawień muzycznych, Prowadzenie imprez 
rozrywkowych, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i rozrywki.

(210) 544094 (220) 2022 06 14
(731) PASZT NATALIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRUPA VOX
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Gro-
madzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą im-
prez rozrywkowych, Organizacja zbiórek charytatywnych, 
Pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pamięci osób, 
41 Występy grup muzycznych na żywo, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Organizowanie imprez mu-
zycznych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, 
Produkcja przedstawień muzycznych, Prowadzenie imprez 
rozrywkowych, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i rozrywki.

(210) 544323 (220) 2022 06 22
(731) CNC POWERMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CNC POWERMILL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 40 Obróbka metalu, Cięcie metalu, Obróbka 
skrawaniem, Frezowanie, Toczenie, Szlifowanie, Piaskowanie, 
Kucie metali, Walcowanie, Spawanie, Tłoczenie metali, Har-
towanie metalu, Tłoczenie [prasowanie], Powlekanie metalu, 
Drukowanie 3D, Produkcja artykułów i podzespołów metalo-
wych na zamówienie, Produkcja narzędzi, Produkcja maszyn 
i narzędzi specjalnego przeznaczenia do celów przemysło-
wych, Produkcja maszyn do obróbki metalu.

(210) 544989 (220) 2022 07 11
(731) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(540) ENRICHED LUBUSKI Botanic LIGHT 28 SELECTED 

INGREDIENTS INCLUDING Juniper, lavender, 
orange, chamomile, rose petals, elderflower, 
grapefruit, coriander, licorice, mint, lemon balm, 
ginger PRODUCT OF POLAND LUBUSKI SINCE 1987 
Stworzony na bazie 28 wyjątkowych składników 
roślinnych, łączy w sobie wyrazisty smak jałowca 
z delikatnymi nutami m.in. płatków róży, kwiatów 
czarnego bzu oraz rumianku. Kompozycję 
wzbogacają mocne akcenty cytrusów, kolendry 
oraz innych, które tworzą wyjątkowy smak 
i aromat. Doskonały jako baza do wyjątkowych, 
aromatycznych drinków. LUBUSKI & TONIC 1/2 
Botanic Light 1/2 tonic kostki lodu plasterek cytryny 
NIŻSZA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU Producent: Henkell 
Freixenet Polska Sp. z o.o. www.lubuskigin.pl  
www.pijodpowiedzialnie.pl
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(531) 05.05.23, 25.01.15, 19.07.01, 19.08.25, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Gin.

(210) 545230 (220) 2022 07 18
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) Nanoverse peptide
(510), (511) 3 Aromaty, Aromaty [olejki aromatyczne], Aro-
maty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eteryczne, Emul-
gowane olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Olejki eterycz-
ne, Naturalne olejki eteryczne, Olejki eteryczne do stosowa-
nia w aromaterapii, Olejki eteryczne do użytku osobistego, 
Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki nieleczni-
cze, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosme-
tycznych, Olejki zapachowe, Preparaty aromaterapeutyczne, 
Roślinne olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Zmieszane olej-
ki eteryczne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, 
Preparaty toaletowe, Aerozole czyszczące, Naturalne olejki 
do celów oczyszczających, Mydła do użytku domowego, 
Płyny do mycia, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki 
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Balsamy, inne niż do celów medycznych, Bawełna do celów 
kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane 
preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki, Kosmetyki do użyt-
ku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosme-
tyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nieleczni-
cze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki 
w formie olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kremy 
do masażu, nie do celów leczniczych, Maści do celów ko-
smetycznych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze mleczka, 
Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty 
toaletowe, Nielecznicze produkty toaletowe, Olejki do celów 
kosmetycznych, Olejki do masażu, Olejki do masażu, nielecz-
nicze, Olejki i płyny do masażu, Olejki mineralne [kosmety-
ki], Olejki toaletowe, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Wata kosmetyczna, 
Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, Wody mineralne w sprayu do celów kosme-
tycznych, Aerozole do gardła [nielecznicze], Dentystyczne 
płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, 
Kremy wybielające do zębów, Nielecznicze pasty do zębów, 
Nielecznicze płukanki stomatologiczne, Nielecznicze płyny 
do płukania ust, Nielecznicze środki do mycia zębów, Od-
świeżacze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów 
medycznych, Pasta do zębów, Płyny do czyszczenia zębów, 
Płyny do płukania jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Środki do czyszczenia 
zębów, Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do maki-
jażu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty do włosów, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, Kremy do mycia, Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy ko-
jące do użytku kosmetycznego, Maseczki do twarzy i ciała, 
Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Mleczko kosme-
tyczne, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Antyperspi-
ranty w aerozolach, Dezodoranty, Dezodoranty do stóp, 
Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty przeciw-
potne, Mydło dezodoryzujące, Nielecznicze antyperspiranty, 
Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty przeciwpotne, Kremy 
pod prysznic, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła 
nielecznicze, Mydła kosmetyczne, Mydła toaletowe, Mydła 

w płynie, Mydło pielęgnacyjne, Opakowania uzupełniające 
do dozowników żelu pod prysznic, Preparaty do mycia rąk, 
Produkty z mydła, Środek do mycia rąk, Środki czyszczą-
ce do higieny intymnej, nielecznicze, Szampony do ciała, 
Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, 
Żele do użytku kosmetycznego, Żele pod prysznic, Bal-
sam do ciała, Balsamy do rąk, Balsamy do opalania, Balsa-
my do ust, Balsamy po opalaniu, Emulsje do ciała, Esencje 
do pielęgnacji skóry, Krem do rąk, Krem do twarzy, Kremy 
dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy chroniące 
przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała, Kremy do aro-
materapii, Kremy do demakijażu, Kremy do oczyszczania 
skóry, Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy nawilżające, 
Kremy oczyszczające, Kremy samoopalające, Maści [nielecz-
nicze], Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Maski do twa-
rzy, Maski kosmetyczne, Masło do ciała, Mleczka do ciała, 
Mleczko po goleniu, Mleczko po opalaniu, Nawilżacze 
do skóry, Nielecznicze kremy do ciała, Odświeżacze do skó-
ry, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji skóry, Odżywki do paznokci, Olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki do opalania, Olejki 
do ciała w sprayu, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki 
oczyszczające, Opakowania uzupełniające do dozowników, 
zawierające produkty do mycia ciała, Opakowania uzupeł-
niające do dozowników zawierające krem do twarzy, Peelin-
gi złuszczające do ciała, Pianka do czyszczenia, Płyn do gole-
nia, Płyn do kąpieli, Płyn do twarzy, Płyny do pielęgnacji skó-
ry [kosmetyki], Płyny oczyszczające, Preparaty do opalania, 
Preparaty do zmywania twarzy, Przeciwtrądzikowe środki 
myjące, kosmetyczne, Pudry do stóp [nielecznicze], Serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, Sole do kąpieli, Środki 
do oczyszczania skóry twarzy, Środki nawilżające [kosmety-
ki], Środki oczyszczające skórę, Toniki do skóry, Toniki do skó-
ry nielecznicze, Wazelina kosmetyczna, Zapachowe kremy 
do ciała, Żel do paznokci, Żele do opalania, Żele do twarzy, 
Żele nawilżające [kosmetyki], Żele oczyszczające, Zmywacze 
do paznokci, Balsam do włosów, Balsam odżywczy, Farby 
do włosów, Kosmetyki do włosów, Kremy odżywcze, Lakier 
do włosów, Maskara do włosów, Odżywki do włosów, Olejek 
do włosów, Pianka do włosów, Płyny do włosów, Preparaty 
do barwienia włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Szam-
pon do włosów, Szampony, Szampony nielecznicze, Szam-
pony przeciwłupieżowe, Szampony z odżywką do włosów, 
Tonik do włosów.

(210) 545269 (220) 2022 08 23
(731) ZIELIŃSKI MACIEJ TODDI TRADE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TODDI TRADE

(531) 04.01.04, 04.03.19, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 1 Chlorek magnezu, Chlorek sodowy, 20 Palety 
drewniane, Palety niemetalowe, Palety transportowe nieme-
talowe, Niemetalowe palety do transportu, Mobilne palety 
wykonane z materiałów niemetalowych, Palety załadunko-
we, niemetalowe, Niemetalowe palety załadowcze, Palety 
załadowcze niemetalowe, 39 Transport towarów, Transport 
i dostawy towarów, Transport lądowy osób, Transport osób 
drogą lądową.
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(210) 545317 (220) 2022 07 19
(731) SPRINTT SIENKIEWICZ PIETRUSIEWICZ  

SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) promo butik SKLEP ONLINE

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 02.09.14, 11.07.01
(510), (511) 35 Sprzedaż dla osób trzecich produktów takich 
jak: kosmetyki i produkty pochodne, biżuteria, odzież i galan-
teria, obuwie, okulary.

(210) 545329 (220) 2022 07 20
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) .IN.

(531) 26.01.01, 25.12.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aromaty, Aromaty [olejki aromatyczne], Aro-
maty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eteryczne, Emul-
gowane olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Olejki eteryczne, 
Naturalne olejki eteryczne, Olejki eteryczne do stosowania 
w aromaterapii, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki 
naturalne do celów kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olej-
ki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, 
Olejki zapachowe, Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne 
olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Zmieszane olejki eterycz-
ne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty 
toaletowe, Aerozole czyszczące, Naturalne olejki do celów 
oczyszczających, Mydła do użytku domowego, Płyny do my-
cia, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higie-
ny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Balsamy, 
inne niż do celów medycznych, Bawełna do celów kosme-
tycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane pre-
paratami kosmetycznymi, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku 
osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki 
w formie olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kremy 
do masażu, nie do celów leczniczych, Maści do celów ko-
smetycznych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze mleczka, 
Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty 

toaletowe, Nielecznicze produkty toaletowe, Olejki do celów 
kosmetycznych, Olejki do masażu, Olejki do masażu, nielecz-
nicze, Olejki i płyny do masażu, Olejki mineralne [kosmety-
ki], Olejki toaletowe, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Wata kosmetyczna, 
Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, Wody mineralne w sprayu do celów kosme-
tycznych, Aerozole do gardła [nielecznicze], Dentystyczne 
płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, 
Kremy wybielające do zębów, Nielecznicze pasty do zębów, 
Nielecznicze płukanki stomatologiczne, Nielecznicze płyny 
do płukania ust, Nielecznicze środki do mycia zębów, Od-
świeżacze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów 
medycznych, Pasta do zębów, Płyny do czyszczenia zębów, 
Płyny do płukania jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Środki do czyszczenia 
zębów, Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do maki-
jażu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty do włosów, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, Kremy do mycia, Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy ko-
jące do użytku kosmetycznego, Maseczki do twarzy i ciała, 
Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Mleczko kosme-
tyczne, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Antyperspi-
ranty w aerozolach, Dezodoranty, Dezodoranty do stóp, 
Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty przeciw-
potne, Mydło dezodoryzujące, Nielecznicze antyperspiranty, 
Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty przeciwpotne, Kremy 
pod prysznic, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła 
nielecznicze, Mydła kosmetyczne, Mydła toaletowe, Mydła 
w płynie, Mydło pielęgnacyjne, Opakowania uzupełniające 
do dozowników żelu pod prysznic, Preparaty do mycia rąk, 
Produkty z mydła, Środek do mycia rąk, Środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, Szampony do ciała, Żele 
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele 
do użytku kosmetycznego, Żele pod prysznic, Balsam do cia-
ła, Balsamy do rąk, Balsamy do opalania, Balsamy do ust, Bal-
samy po opalaniu, Emulsje do ciała, Esencje do pielęgnacji 
skóry, Krem do rąk, Krem do twarzy, Kremy dermatologiczne 
[inne niż lecznicze], Kremy chroniące przed słońcem [kosme-
tyki], Kremy do ciała, Kremy do aromaterapii, Kremy do de-
makijażu, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na dzień, 
Kremy na noc, Kremy nawilżające, Kremy oczyszczające, 
Kremy samoopalające, Maści [nielecznicze], Maseczki do cia-
ła, Maseczki do twarzy, Maski do twarzy, Maski kosmetycz-
ne, Masło do ciała, Mleczka do ciała, Mleczko po goleniu, 
Mleczko po opalaniu, Nawilżacze do skóry, Nielecznicze 
kremy do ciała, Odświeżacze do skóry, Nielecznicze płyny 
do oczyszczania skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, Odżywki do paznokci, Olejki do pielęgnacji skóry [ko-
smetyki], Olejki do opalania, Olejki do ciała w sprayu, Olejki 
kosmetyczne do naskórka, Olejki oczyszczające, Opakowa-
nia uzupełniające do dozowników, zawierające produkty 
do mycia ciała, Opakowania uzupełniające do dozowników 
zawierające krem do twarzy, Peelingi złuszczające do cia-
ła, Pianka do czyszczenia, Płyn do golenia, Płyn do kąpieli, 
Płyn do twarzy, Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny 
oczyszczające, Preparaty do opalania, Preparaty do zmywa-
nia twarzy, Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, 
Pudry do stóp [nielecznicze], Serum do twarzy do celów ko-
smetycznych, Sole do kąpieli, Środki do oczyszczania skóry 
twarzy, Środki nawilżające [kosmetyki], Środki oczyszczające 
skórę, Toniki do skóry, Toniki do skóry nielecznicze, Wazelina 
kosmetyczna, Zapachowe kremy do ciała, Żel do paznokci, 
Żele do opalania, Żele do twarzy, Żele nawilżające [kosme-
tyki], Żele oczyszczające, Zmywacze do paznokci, Balsam 
do włosów, Balsam odżywczy, Farby do włosów, Kosmety-
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ki do włosów, Kremy odżywcze, Lakier do włosów, Maskara 
do włosów, Odżywki do włosów, Olejek do włosów, Pianka 
do włosów, Płyny do włosów, Preparaty do barwienia włosów, 
Preparaty do kręcenia włosów, Szampon do włosów, Szam-
pony, Szampony nielecznicze, Szampony przeciwłupieżowe, 
Szampony z odżywką do włosów, Tonik do włosów.

(210) 545388 (220) 2022 07 21
(731) FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Narodowe Badanie Poziomu cukru

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.22
(510), (511) 9 Nadajniki telekomunikacyjne, przenośny ra-
diowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyrządy do mierzenia 
grubości skóry, przyrządy pomiarowe, sprzęt radiotelefo-
niczny, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do na-
uczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urzą-
dzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru 
ciśnienia, urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestracji dźwięku, urządzenia do rejestrowania 
przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia i przyrządy do wa-
żenia, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt 
ratownictwa, urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyj-
ne, urządzenia telefoniczne, wagi, wideofony, wilgotnościo-
mierze, wskaźniki ciśnienia (rejestratory ciśnienia), wskaźniki 
temperatury, 10 Aparatura do analizy do celów medycznych, 
aparatura do analizy krwi, aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, elektrody do celów medycznych, elektrokar-
diografy, aparaty i instrumenty medyczne, przyborniki na in-
strumenty medyczne, aparaty do sztucznego oddychania, 
aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty radiolo-
giczne do celów medycznych, aparaty do reanimacji, aparaty 
rentgenowskie do celów medycznych, respiratory do sztucz-
nego oddychania, aparaty do ochrony słuchu, aparaty słu-
chowe, spirometry (aparatura medyczna), stymulatory serca, 
termometry do celów medycznych, aparaty do mierzenia 
ciśnienia tętniczego krwi, 16 Książki, broszury, gazety, czaso-
pisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, plakaty, afisze, foldery, prospekty, 
kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, mate-
riały piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy geograficzne, 
35 Usługi reklamowe, Reklama, Rozpowszechnianie reklam, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi 
reklamowania telemedycyny, reklama, 38 Obsługiwanie cen-
trali telefonicznych do udzielania pomocy medycznej, Usługi 
w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych 
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci interne-
towej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie prze-
syłania informacji, usługi w zakresie połączenia ze światową 
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazo-
wej przy pomocy komputera, usługi łączności za pośrednic-
twem telefonii komórkowej, usługi telefoniczne, usługi w za-
kresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi przeka-
zu dźwięku i/lub obrazu, lub filmów za pośrednictwem sieci 
informatycznych online w czasie wybranym przez odbiorcę, 
42 Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 

Laboratoria medyczne, usługi w zakresie analiz i badań che-
micznych w tym usługi analityczne dotyczące leków, prepa-
ratów farmaceutycznych i biochemii, Badania laboratoryjne, 
Badania dotyczące środków farmaceutycznych, Usługi infor-
matyczne dla przemysłu ochrony zdrowia, Usługi analityczne 
do celów badań medycznych, Programowanie komputerów 
w dziedzinie medycyny, Przechowywanie dokumentacji me-
dycznej w postaci elektronicznej, Udostępnianie informacji 
naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich lecze-
nia, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralne-
go oprogramowania online, Pisanie programów kompute-
rowych do zastosowań medycznych, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze i konsultacyjne powiązane z badaniami 
chemicznymi, medycznymi badaniami naukowymi, usługa-
mi chemicznymi, usługami świadczonymi przez laboratoria 
naukowe, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi doradcze w dziedzinie informatycznej, Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące opro-
gramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia 
i głębokich sieci neuronalnych, Udostępnianie strony inter-
netowej z oprogramowaniem nie do pobrania do użytku 
w odniesieniu do świadczenia usług telezdrowia, telemedy-
cyny, wirtualnej opieki medycznej i wsparcia medycznego, 
Udostępnianie online aplikacji internetowej, która umożliwia 
użytkownikom dostęp do usług telemedycznych, w tym 
korzystanie ze sztucznej inteligencji do przeprowadzania 
diagnostyki i zapewnienia opieki medycznej, 44 Usługi me-
dyczne świadczone za pośrednictwem Internetu, telefonu 
i innych środków, Porady w zakresie farmakologii, doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi telemedyczne, chirurgia plastyczna, detok-
sykacja po przedawkowaniu środków odurzających, domy 
opieki, Fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, usługi klinik me-
dycznych, masaż, Opieka pielęgniarska medyczna, opieka 
zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, Usługi placó-
wek opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady psy-
chologiczne, usługi sanatoriów, stomatologia, szpitale, usługi 
sztucznego zapłodnienia (inseminacja), Terapeutyczne usłu-
gi, usługi logopedyczne, Usługi położnicze, wypożyczenie 
sprzętu medycznego, Usługi zapładniania metodą in vitro .

(210) 545620 (220) 2022 07 27
(731) OBI Gmbh & Co. Deutschland KG,  

Wermelskirchen, DE
(540) (znak słowny)
(540) OBIMAT
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki pocztowe, Metalowe 
skrzynki na przesyłki, Metalowe skrzynki z zamknięciami, Me-
talowe skrzynki ogniotrwałe, Metalowe skrzynki pancerne, 
9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie syste-
mowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzę-
towe, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informa-
tycznych, audio-video i telekomunikacji, Sprzęt do komuni-
kacji, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektrycz-
ne i mechaniczne), Sprzęt telekomunikacyjny, Urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, Komputery, Kompute-
ry przenośne, Komputery osobiste, Komputery i sprzęt kom-
puterowy, Komputerowe bazy danych, Komponenty i części 
do komputerów, Przewody elektryczne, Złącza elektryczne, 
Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Elektro-
niczne urządzenia zawierające skrytki służące do przyjmo-
wania, dostarczania, sortowania oraz odbioru przesyłek, 
Oprogramowanie przeznaczone do obsługi elektronicznych 
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urządzeń służących do przyjmowania, dostarczania, sorto-
wania oraz odbioru przesyłek, 35 Usługi prowadzenia skle-
pów, w tym sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami 
i materiałami budowlanymi, artykułami do majsterkowania 
i ogrodniczymi, narzędziami, wyrobami metalowymi, farba-
mi, drewnem oraz wyrobami z drewna, wykładzinami pod-
łogowymi, roślinami, artykułami ogrodniczymi, meblami, 
materiałami instalacyjnymi i oświetleniowymi, urządzeniami 
elektronicznymi w tym telefonami i systemami bezpieczeń-
stwa, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
franchisingu, Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo 
dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo 
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, Ocena potrzeb per-
sonelu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
Rachunkowość, księgowość i audyt, Telemarketing, Usługi 
doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie rachun-
kami firm, Zarządzanie rachunkowością, Zarządzanie sprze-
dażą i bazą klientów, 39 Transport, Pakowanie i składowanie 
towarów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Usługi wynajmu związane z transportem i maga-
zynowaniem, Przewożenie i dostarczanie towarów, Ładowa-
nie i wyładowanie pojazdów, Wynajem przestrzeni, struktur, 
jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, 
Wypożyczanie środków transportu, Usługi kurierskie, Dosta-
wa towarów poprzez kuriera, Usługi dostarczania towarów 
z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń zawierających 
skrytki służące do przyjmowania, dostarczania, sortowania 
oraz odbioru przesyłek, Usługi kurierskie dotyczące towarów, 
Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Odbieranie 
i dostarczanie paczek i towarów.

(210) 545664 (220) 2022 07 29
(731) QUALITY HOUSE OF BEAUTY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Quality House of Beauty

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Wynajem sprzę-
tu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Analiza kosmetycz-
na, Depilacja woskiem, Dopinanie włosów [przedłużanie, za-
gęszczanie], Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo 
dotyczące urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Elektroliza do celów ko-
smetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Fryzjerskie (Salony -), 
Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Fryzjer-
stwo, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, 
Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost 
włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kuracje do wło-

sów, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Leczenie ko-
smetyczne grzyba palców nóg, Salony piękności, Ścinanie 
włosów, Solaria, Stylizacja, układanie włosów, Świadczenie 
usług przez salony piękności, Manicure, Salony kosmetyczne 
do strzyżenia peruk, Salony fryzjerskie, Pielęgnacja urody dla 
ludzi, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja stóp, Ozdabianie ciała, 
Odbudowa włosów, Obsługa obiektów i sprzętu saun, Ob-
sługa łaźni publicznych do celów sanitarnych, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, Mycie włosów szamponem, Męskie 
salony fryzjerskie, Manicure (Usługi -), Usługi medyczne, Am-
bulatoryjna opieka medyczna, Chirurgia kosmetyczna, Chi-
rurgia plastyczna, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji 
masy ciała, Implantacja (wszczepianie) włosów, Kliniki, Kliniki 
medyczne, Medyczna pielęgnacja stóp, Prowadzenie placó-
wek medycznych, Świadczenie pomocy medycznej, Świad-
czenie usług medycznych, Usługi doradcze w zakresie chirur-
gii, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi 
klinik medycznych, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
skóry, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowi-
ska [spa], Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki 
i szpitale, Usługi paramedyczne, Usługi podologa, Usługi po-
mocy medycznej, Uzupełnienie włosów.

(210) 546342 (220) 2022 08 21
(731) GÓRECKA MATYLDA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MATYER
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Tłumaczenia językowe.

(210) 546525 (220) 2022 08 25
(731) MATEJKO-KARMELITA HALINA MOUNTAIN CAMP, 

Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mountain Camp

(531) 01.07.01, 06.01.02, 24.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi w zakresie edukacji sportowej, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, organizowanie konkursów w szczególności 
w zakresie edukacji i sportu, organizowanie obozów sporto-
wych, organizowanie zawodów sportowych, kluby fitness, 
prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness klubów, treningi 
zdrowotne i treningi fitness, usługi sportowe i w zakresie fit-
ness, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fitness, usługi szko-
leniowe związane ze sprawnością fizyczną, usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do ćwiczeń fitness, udostępnianie informacji doty-
czących treningu fitness za pomocą portalu on-line, wypo-
życzanie sprzętu sportowego i fitness, 43 Usługi w zakresie 
organizowania obozów w szczególności wakacyjnych, orga-
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nizowanie zakwaterowania, usługi w zakresie wypożyczania 
i wyposażenia urządzeń kempingowych, rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi, agencje 
zakwaterowania, domy turystyczne, hotele, kafeterie, kawiar-
nie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, pensjonaty, wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, restauracje, stołówki, organizowanie 
obozów sportowych (zakwaterowanie), rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, biura (agencje) zakwaterowania (hotele, 
pensjonaty), rezerwacja miejsc w hotelach, usługi związane 
z organizacją wypoczynku w zakresie rezerwacji i zapewnie-
nia zakwaterowania.

(210) 546717 (220) 2022 08 30
(731) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowny)
(540) GALAKTAN
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Produkty farmaceutyczne i inne 
środki do celów leczniczych, środki sanitarne do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje do celów leczniczych.

(210) 546742 (220) 2022 08 31
(731) BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty chemiczne i półfabrykaty dla prze-
mysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, Tworzywa 
sztuczne i produkty chemiczne do użytku przemysłowe-
go, w szczególności w formie mikrosferycznej, Związki or-
ganiczne i nieorganiczne w postaci mikrosfer stosowane 
do inkorporacji substancji czynnych, Polimery w postaci mi-
krosfer, Mikrosfery (nośniki) substancji czynnych, Mikrosfery, 
mikrogranulki i mikrokulki do stosowania jako wypełniacze, 
Mikrosfery, mikrogranulki i mikrokulki do łączenia substancji 
czynnych, Mikrosfery, mikrogranulki i mikrokulki do adsorpcji 
substancji czynnych, Mikrosfery, mikrogranulki i mikrokulki 
do inkorporacji substancji czynnych, Substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Produkty 
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki jak również 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Preparaty biologiczne 
do użytku w przemyśle i nauce, 10 Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryj-
ne, Protezy kończyn, oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, 
Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, Urządzenia, 
narzędzia i sprzęt medyczny, Sprzęt medyczny jednorazo-
wego użytku, Stenty, Protezy wewnątrznaczyniowe, Katete-
ry i zestawy do kaniulacji, Katetery i zestawy do znieczuleń, 
Akcesoria do anestezjologii, Igły, dreny, sondy, przedłużacze, 
Katetery i zestawy do drenażu dróg żółciowych, Katetery 
do angiografii, Katetery do angioplastyki, Stenty do angio-
plastyki wieńcowej i obwodowej, Stenty samorozprężalne, 
Stenty pokrywane lekami, Prowadniki, Introduktory, Katetery, 
Zestawy i akcesoria do dializy, Katetery i zestawy do walwu-
loplastyki, Katetery do embolektomii, Katetery, zestawy i ak-
cesoria do urologii, Katetery, zestawy i akcesoria do ginekolo-
gii, Katetery i cewniki wewnątrznaczyniowe, Katetery i stenty 
stosowane w chorobach żył, chorobach krążenia i niewydol-

ności żylnej, Katetery balonowe, Balony wieńcowe, Balony 
peryferyjne, Katetery balonowe pokrywane lekami, Balony 
wieńcowe pokrywane lekami, Balony peryferyjne pokry-
wane lekami, Mikrosfery do użytku medycznego, Mikrosfe-
ry (mikrogranulki) do embolizacji i chemoembolizacji, Mi-
krosfery (mikrogranulki) do embolizacji i chemoembolizacji 
do terapii onkologicznych, Medyczne narzędzia i przyrządy 
do stosowania w zlokalizowanym dostarczaniu substancji 
czynnych, środków terapeutycznych i diagnostycznych, 
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Odzież, nakrycia gło-
wy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 
Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycz-
nego i pacjentów, Meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, Artykuły do karmienia 
i smoczki, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, 
Aparaty do ochrony słuchu, Akcesoria wspomagające współ-
życie seksualne, Maski i sprzęt do sztucznego oddychania, 
Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Urządzenia, 
narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, Aplika-
tory do leków, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
Autoklawy do celów medycznych, Cewniki sercowo-naczy-
niowe, Cewniki zewnętrzne, Defibrylatory, Druty chirurgicz-
ne [do cerklarzu], Ekstraktory śluzu, Elektrody do użytku me-
dycznego, Igły do celów medycznych, Igły iniekcyjne, Instru-
menty medyczne, Materiały do bandażowania [elastyczne], 
Materiały do bandażowania [podtrzymujące], Peny [wstrzy-
kiwacze], Prowadniki medyczne oraz ich części i elementy 
mocujące, Prowadniki sercowo-naczyniowe, Przyborniki dla 
chirurgów i lekarzy innych specjalności, Przyrządy do rozwie-
rania szyjki macicy, Przyrządy iniekcyjne bez igieł, Rozszer-
zacze cewki moczowej, Rurki do zastosowań medycznych, 
Rurki medyczne do zabiegów naczyniowych, Rury i rurki 
do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych, 
Urządzenia i przyrządy urologiczne, Urządzenia medyczne 
do dializowania nerek, Rękawice: chirurgiczne, medyczne, 
stomatologiczne, weterynaryjne, kosmetyczne, Rękawi-
ce do masażu, Rękawice do badań medycznych, Rękawice 
do użytku podczas operacji, Rękawice ochronne do stoso-
wania przez pracowników medycznych, Rękawice do użyt-
ku w szpitalach, Maski chirurgiczne, Maski medyczne, Maski 
sanitarne, Maski higieniczne, 35 Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi eksportowe, Usługi importowe, Usłu-
gi w zakresie doradztwa handlowego, Pokazy towarów, 
Organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez 
handlowych, Organizowanie wystaw w celach handlowych  
i/lub reklamowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Gromadzenie i przetwarzanie danych w zakresie 
medycyny, farmaceutyki, psychologii, dietetyki, Sprzedaż 
detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, 
sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień te-
lefonicznych następujących towarów: artykuły medyczne, 
stomatologiczne i weterynaryjne, aparatura i instrumenty 
chirurgiczne i medyczne, sprzęt medyczny jednorazowe-
go użytku, stenty, katetery, protezy wewnątrznaczyniowe, 
balony wieńcowe, balony peryferyjne, cewniki, introduk-
tory, igły, dreny, sondy, artykuły ortopedyczne, produkty 
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki jak również 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty biologiczne 
do użytku w przemyśle i nauce, związki organiczne i nie-
organiczne w postaci mikrosfer stosowane do inkorporacji 
substancji czynnych, mikrosfery (nośniki) substancji czyn-
nych, mikrosfery do użytku medycznego, mikrosfery (mi-
krogranulki) do embolizacji i chemoembolizacji, medyczne 
narzędzia i przyrządy do stosowania w zlokalizowanym 
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dostarczaniu substancji czynnych, środków terapeutycz-
nych i diagnostycznych, produkty farmaceutyczne, leki, leki 
o kontrolowanym uwalnianiu, produkty lecznicze, suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, materiały opatrunkowe, rękawice: 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne, weterynaryjne, 
kosmetyczne, maski chirurgiczne, maski medyczne, prepa-
raty i materiały diagnostyczne, kosmetyki, środki czystości, 
środki odkażające, komputery oraz sprzęt i akcesoria kom-
puterowe, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne, sprzęt au-
diowizualny, nośniki danych, przyrządy miernicze, materiały 
oświetleniowe, środki sanitarne, środki odkażające, środki 
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, artykuły de-
koracyjne, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, 
papier, tektura i wyroby z tych materiałów, albumy, bro-
szury, czasopisma, gazety, książki, podręczniki, magazyny, 
publikacje, materiały piśmienne, torebki, portfele, parasole, 
wyroby włókiennicze, odzież, obuwie, gry i zabawki, arty-
kuły sportowe i gimnastyczne, artykuły spożywcze, napoje, 
42 Usługi projektowania technicznego w zakresie sprzętu 
medycznego i materiałów medycznych, Testowanie mate-
riałów medycznych, Ekspertyzy medyczne, Prowadzenie 
laboratoriów, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi pro-
jektowania, Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i far-
makologii, Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, Badania 
biologiczne i badania medyczne, Badania i rozwój w dzie-
dzinie przemysłu farmaceutycznego, Badania kliniczne, Ba-
dania naukowe do celów medycznych, Medyczne badania 
naukowe, Prowadzenie badań klinicznych w zakresie chorób 
układu krążenia, Próby kliniczne, Usługi w zakresie badań 
biomedycznych, Usługi w zakresie technologii informacyjnej 
na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia.

(210) 546779 (220) 2022 09 02
(731) GRDUSZAK MARCIN HERES, Cielętniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRASTARA A. D. 1725

(531) 07.01.01, 26.01.02, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Sery dojrzewające, Ser miękki, Biały ser, Ser 
twardy, Mieszanki serowe, Oleje jadalne, Oleje spożywcze, 
Suszone owoce, Warzywa suszone, Jadalne suszone kwiaty, 
Liofilizowane warzywa, Liofilizowane owoce, Przetwory wa-
rzywne, Przetwory owocowe: dżemy, konfitury i marmolady, 
30 Sól kuchenna, Herbaty, Herbaty ziołowe [napary], Zioła 
suszone, Mieszanki mąki, Chleb żytni, Zakwas chlebowy, Mie-
szanki do przyrządzania chleba, Chleb razowy, Chleb bezglu-
tenowy, Świeży chleb, Miód ziołowy, Miód naturalny, Ciastka, 
Siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], Przetworzo-
ne ziarna, 33 Nalewki gorzkie, Alkohole destylowane, Pitne 
alkohole wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe wspo-
magające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], 
41 Warsztaty do celów rekreacyjnych, Usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, Organizacja szkoleń, Szkolenia w zakre-
sie odżywiania, Organizowanie pokazów w celach szkole-

niowych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, 
43 Pensjonaty, domy gościnne, Usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele, Świadczenie usług przez hotele i motele.

(210) 546832 (220) 2022 09 02
(731) OFERTEO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Oferteo
(510), (511) 35 Badania rynku i badania marketingowe, Pozy-
skiwanie i rozpowszechnianie ogłoszeń, w tym w Internecie 
i poprzez Internet, Informacja o działalności gospodarczej, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wy-
najmowanie miejsc i powierzchni reklamowych i ogłosze-
niowych, w tym w Internecie i poprzez Internet, Pozyski-
wanie nabywców i dostawców towarów i usług, Wsparcie 
w dziedzinie organizowania przetargów i aukcji oraz organi-
zowanie przetargów i aukcji, w tym w Internecie i poprzez 
Internet, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzeda-
ży na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów w zakresie reklamy, handlu, marketingu, 42 Tworze-
nie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 546911 (220) 2022 09 06
(731) MATYASIK JOLANTA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYBKI KĘS

(531) 04.02.20, 08.01.07, 27.05.01
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary 
szybkiej obsługi - snack-bary, Snack-bary, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Dostarczanie żywności i napojów za po-
średnictwem furgonetek, Imprezy firmowe - zapewnianie 
jedzenia i napojów, Oferowanie żywności i napojów w bi-
strach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Orga-
nizowanie bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, 
Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posił-
ków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywa-
nie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne arty-
kuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedze-
nia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Stołówki, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi 
pensjonatów, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji 
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sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej 
obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje 
się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi snack-
-barów, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie ba-
rów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprze-
daży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napo-
jów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 547195 (220) 2022 09 14
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE TRYCHOLOGICZNE, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE STOWARZYSZENIE TRYCHOLOGICZNE

(531) 26.01.04, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie targów i wystaw w celach 
reklamowych reprezentowanie stowarzyszenia oraz nabór 
nowych członków poprzez prowadzenie działalności me-
dialnej i popularyzatorskiej poprzez reklamę za pośrednic-
twem sieci komputerowej, internetu, prasy, radia i telewizji, 
Udostępnienie druków i folderów partnerom w zakresie 
trychologii, Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu proble-
mów członków stowarzyszenia przez doradztwo zawodo-
we, porady i prezentację firmy, 41 Rozwijanie wiedzy oraz 
podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodo-
wych członków stowarzyszenie przez organizowanie kon-
ferencji, kongresów, kursów, wystaw, zjazdów, szkoleń oraz 
edukację, Kształtowanie postaw społecznych i etycznych 
przez kontrolę jakości wykonywanego zawodu, Prace zwią-
zane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako 
nowego zawodu przez: organizowanie konkursów eduka-
cyjnych, organizowanie konkursów piękności, organizowa-
nie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, zabiegów pielęgnacyjnych na wło-
sy i skórę głowy, zagęszczania i upiększania włosów oraz 
poprawienie kondycji włosów, 42 Badania w dziedzinie ko-
smetyki, Akceptacja produktów technologicznych, Projek-
towanie - projekty techniczne i technologiczne, Testowa-
nie materiałów kosmetycznych, Analizy chemiczne oraz ba-
dania chemiczne i bakteriologiczne, 44 Salony fryzjerskie, 
Przedłużanie i zagęszczanie włosów, Usługi kosmetyczne 
dla ludzi związane z kosmetyką ciała w tym: pielęgnacja 
skóry głowy, zabiegi pielęgnacyjne na włosy, zagęszczanie 
i upiększanie włosów, leczenie łysienia, bezpieczna kolory-
zacja włosów.

(210) 547253 (220) 2022 09 16
(731) LEVANT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) LEVANT Foods

(531) 03.07.06, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08, 26.02.07
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby 
mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Jogurty, Gęsta, tłusta 
śmietana (crème fraîche), Gęsta śmietana (clotted cream), 
Produkty serowarskie, Serwatka, Galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, Kwaśne mleko, Mleko, Mleko 
sojowe, Mleko skondensowane, Mleko w proszku, Mleko sfer-
mentowane, Mleczne produkty, Śmietana w proszku - pro- 
dukty mleczne, Zabielacze do kawy zawierające przede 
wszystkim produkty mleczne, Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, Koktajle mleczne, Masło, 30 Kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa nienaturalna, 
Ryż, tapioka, Sago, Mąka, Produkty zbożowe, Chleb, Wyroby 
cukiernicze, Słodycze - cukierki, Lody jadalne, Lody spożyw-
cze, Cukier, Miód, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, 
Sól, Musztarda, Ocet, Sosy, Sosy jako przyprawy, Przyprawy, 
Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje kawowe z mle-
kiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Sorbety, 
32 Bezalkoholowe napoje gazowane, Niegazowane napoje 
bezalkoholowe, Aperitify bezalkoholowe, Syropy do lemo-
niad, Esencje do produkcji napojów, Wody mineralne, Napo-
je owocowe i soki owocowe, Napoje na bazie owoców lub 
warzyw, Napoje warzywne, Soki warzywne - napoje, Syropy 
do napojów, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Bezalkoho-
lowe preparaty do produkcji napojów, Preparaty do wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty 
bezalkoholowe do sporządzania napojów, Napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, Napoje na bazie ryżu, inne niż sub-
stytuty mleka, 35 Usługi agencji importowo-eksportowych, 
39 Wynajmowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc 
do magazynowania.

(210) 547288 (220) 2022 09 19
(731) FUNDACJA LIDEREK BIZNESU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA MENTORÓW BIZNESU

(531) 26.07.25, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo-
darczą i marketingu, Usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, Doradztwo w zakresie efektywności biz-
nesowej, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Analiza danych biznesowych, Analiza zarządzania w bizne-
sie, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym 
zakresie, Zarządzanie procesami biznesowymi, Doradztwo 
zawodowe inne niż związane z edukacją i szkoleniami, Kon-
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sultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju 
kadry kierowniczej i przywódców, Konsultacje w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-
nie zarządzania personelem, Wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie strategii biznesowych, Wsparcie w dziedzinie or-
ganizacji przedsiębiorstwa, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwem i planowania, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii 
biznesowej, 41 Doradztwo zawodowe i coaching, Doradz-
two zawodowe - doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe, 
Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachin-
gu, Usługi mentoringu biznesowego, Doradztwo zawodowe 
w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia zawo-
dowego, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi 
doradztwa zawodowego - doradztwo edukacyjne i szkole-
niowe, Organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub 
rozrywki, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach szkoleniowych, Publikowanie tekstów eduka-
cyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach 
zawodowych, Seminaria edukacyjne, Informacja dotycząca 
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych 
lub z Internetu, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych z zakresu biznesu, Usługi w zakresie wykładów 
związane z umiejętnościami zarządzania, Pisanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów, szkoleń, Organizowanie seminariów 
dotyczących biznesu, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie 
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Zapewnia-
nie szkoleń, kształcenia i nauczania, Kursy w zakresie rozwoju 
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania stra-
tegicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem 
i biznesem, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Orga-
nizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie szkoleń 
biznesowych, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Do-
radztwo w zakresie szkoleń biznesowych.

(210) 547289 (220) 2022 09 19
(731) FUNDACJA LIDEREK BIZNESU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA LIDEREK BIZNESU

(531) 26.07.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo-
darczą i marketingu, Usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, Doradztwo w zakresie efektywności biz-
nesowej, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Analiza danych biznesowych, Analiza zarządzania w bizne-
sie, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym 
zakresie, Zarządzanie procesami biznesowymi, Doradztwo 
zawodowe inne niż związane z edukacją i szkoleniami, Kon-
sultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju 
kadry kierowniczej i przywódców, Konsultacje w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-

nie zarządzania personelem, Wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie strategii biznesowych, Wsparcie w dziedzinie or-
ganizacji przedsiębiorstwa, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwem i planowania, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii 
biznesowej, 41 Doradztwo zawodowe i coaching, Doradz-
two zawodowe - doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe, 
Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachin-
gu, Usługi mentoringu biznesowego, Doradztwo zawodowe 
w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia zawo-
dowego, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi 
doradztwa zawodowego - doradztwo edukacyjne i szkole-
niowe, Organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub 
rozrywki, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach szkoleniowych, Publikowanie tekstów eduka-
cyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach 
zawodowych, Seminaria edukacyjne, Informacja dotycząca 
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych 
lub z Internetu, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych z zakresu biznesu, Usługi w zakresie wykładów 
związane z umiejętnościami zarządzania, Pisanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów, szkoleń, Organizowanie seminariów 
dotyczących biznesu, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie 
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Zapewnia-
nie szkoleń, kształcenia i nauczania, Kursy w zakresie rozwoju 
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania stra-
tegicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem 
i biznesem, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Orga-
nizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie szkoleń 
biznesowych, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Do-
radztwo w zakresie szkoleń biznesowych.

(210) 547291 (220) 2022 09 19
(731) FUNDACJA LIDEREK BIZNESU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM MENTORINGOWY

(531) 26.07.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo-
darczą i marketingu, Usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, Doradztwo w zakresie efektywności biz-
nesowej, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Analiza danych biznesowych, Analiza zarządzania w bizne-
sie, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym 
zakresie, Zarządzanie procesami biznesowymi, Doradztwo 
zawodowe inne niż związane z edukacją i szkoleniami, Kon-
sultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju 
kadry kierowniczej i przywódców, Konsultacje w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-
nie zarządzania personelem, Wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie strategii biznesowych, Wsparcie w dziedzinie or-
ganizacji przedsiębiorstwa, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
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nia przedsiębiorstwem i planowania, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii 
biznesowej, 41 Doradztwo zawodowe i coaching, Doradz-
two zawodowe - doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe, 
Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachin-
gu, Usługi mentoringu biznesowego, Doradztwo zawodowe 
w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia zawo-
dowego, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi 
doradztwa zawodowego - doradztwo edukacyjne i szkole-
niowe, Organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub 
rozrywki, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach szkoleniowych, Publikowanie tekstów eduka-
cyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach 
zawodowych, Seminaria edukacyjne, Informacja dotycząca 
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych 
lub z Internetu, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych z zakresu biznesu, Usługi w zakresie wykładów 
związane z umiejętnościami zarządzania, Pisanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów, szkoleń, Organizowanie seminariów 
dotyczących biznesu, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie 
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Zapewnia-
nie szkoleń, kształcenia i nauczania, Kursy w zakresie rozwoju 
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania stra-
tegicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem 
i biznesem, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Orga-
nizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie szkoleń 
biznesowych, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Do-
radztwo w zakresie szkoleń biznesowych.

(210) 547354 (220) 2022 09 20
(731) KUPIS OLIVIA KULKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KULKA

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.15.01, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Zegary i zegarki.

(210) 547361 (220) 2022 09 20
(731) ALKAM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jabłonna

(540) (znak słowny)
(540) Alkam Security
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, Elektroniczne urządze-
nia alarmowe, Instalacje alarmowe, Alarmy, Alarmy antyw-
łamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy centralne, 
Systemy monitorowania alarmów, Odbiorniki sygnalizacji 
alarmowej, Elektryczne urządzenia alarmowe, Centralne 
jednostki alarmowe, Dzwonki alarmowe elektryczne, Pane-

le sterowania do alarmów bezpieczeństwa, Przyciski alar-
mowe, Czujki do alarmów, Elektryczne zamki z alarmami, 
Przekaźniki do emitowania sygnałów alarmowych, Nadajniki 
sygnalizacji alarmowej, Systemy przeznaczone do monito-
ringu, Elektroniczne urządzenia do monitoringu, Instalacje 
do monitoringu, Kamery wideo przystosowane do celów 
monitoringowych, Elektroniczne monitory ekranowe, Te-
lewizyjne urządzenia monitorujące, Zdalne urządzenia 
do monitorowania, Oprogramowanie wykorzystywane 
w systemach i urządzeniach alarmowych, Oprogramowa-
nie wykorzystywane w systemach i urządzeniach przezna-
czonych do monitoringu, Automatyczne systemy kontroli 
dostępu, Instalacje automatyczne do sterowania dostępem, 
Czujniki zbliżeniowe, Czujniki gazu, Czujniki dymu, Czujniki 
płomieni, Kontrolery czujników, Piloty automatyczne, Urzą-
dzenia do kontroli bezpieczeństwa, Urządzenia ostrzegaw-
cze do celów bezpieczeństwa, Zestawy automatyki do wy-
posażenia zabezpieczającego, Zasilacze do ogrodzeń elek-
trycznych, Sterowniki ogrodzeń elektrycznych, Transforma-
tory, Mikrofony do urządzeń telekomunikacyjnych, Moduły 
zasilania, Elektryczne moduły sterująco-kontrolne, Dyski 
optyczne, Szafy przeznaczone do zainstalowania w nich 
komputerów i serwerów, Skrzynki rozdzielcze elektryczne, 
Elektryczne tablice rozdzielcze, Urządzenia do archiwizacji 
obrazu i dźwięku i wizualizacji, Domofony falowodowe, Re-
jestratory zdarzeń, Rejestratory przemysłowe, Okablowanie 
sieciowe, Routery sieciowe, Koncentratory sieciowe [hub], 
Komputerowe przełączniki sieciowe, Urządzenia sterujące 
sieciowe, Kable telekomunikacyjne, Aparatura kontrolna 
do zarządzania siecią, Switche ethernetowe, Zasilacze sie-
ciowe, 35 Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie, hur-
towni oraz za pośrednictwem sieci internetowej systemów, 
urządzeń i instalacji alarmowych wraz z wyposażeniem, 
Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie, hurtowni oraz 
za pośrednictwem sieci internetowej systemów, urządzeń 
i instalacji przeznaczonych do monitoringu wraz z wyposa-
żeniem, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie, hurtowni 
oraz za pośrednictwem sieci internetowej urządzeń i przy-
rządów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych, 
37 Usługi w zakresie instalowania systemów i urządzeń 
alarmowych, Usługi w zakresie instalowania systemów 
i urządzeń przeznaczonych do monitoringu.

(210) 547362 (220) 2022 09 20
(731) ALKAM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jabłonna

(540) (znak słowny)
(540) Lanon
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, Elektroniczne urządzenia 
alarmowe, Instalacje alarmowe, Alarmy, Alarmy antywłamanio-
we, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy centralne, Systemy moni-
torowania alarmów, Odbiorniki sygnalizacji alarmowej, Elek-
tryczne urządzenia alarmowe, Centralne jednostki alarmowe, 
Dzwonki alarmowe elektryczne, Panele sterowania do alar-
mów bezpieczeństwa, Przyciski alarmowe, Czujki do alarmów, 
Elektryczne zamki z alarmami, Przekaźniki do emitowania sy-
gnałów alarmowych, Nadajniki sygnalizacji alarmowej, Syste-
my przeznaczone do monitoringu, Elektroniczne urządzenia 
do monitoringu, Instalacje do monitoringu, Kamery wideo 
przystosowane do celów monitoringowych, Elektroniczne 
monitory ekranowe, Telewizyjne urządzenia monitorujące, 
Zdalne urządzenia do monitorowania, Oprogramowanie 
wykorzystywane w systemach i urządzeniach alarmowych, 
Oprogramowanie wykorzystywane w systemach i urządze-
niach przeznaczonych do monitoringu, Automatyczne syste-
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my kontroli dostępu, Instalacje automatyczne do sterowania 
dostępem, Czujniki zbliżeniowe, Czujniki gazu, Czujniki dymu, 
Czujniki płomieni, Kontrolery czujników, Piloty automatyczne, 
Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, Urządzenia ostrze-
gawcze do celów bezpieczeństwa, Zestawy automatyki 
do wyposażenia zabezpieczającego, Zasilacze do ogrodzeń 
elektrycznych, Sterowniki ogrodzeń elektrycznych, Transfor-
matory, Mikrofony do urządzeń telekomunikacyjnych, Mo-
duły zasilania, Elektryczne moduły sterująco-kontrolne, Dyski 
optyczne, Szafy przeznaczone do zainstalowania w nich kom-
puterów i serwerów, Skrzynki rozdzielcze elektryczne, Elek-
tryczne tablice rozdzielcze, Urządzenia do archiwizacji obrazu 
i dźwięku i wizualizacji, Domofony falowodowe, Rejestratory 
zdarzeń, Rejestratory przemysłowe, Okablowanie sieciowe, 
Routery sieciowe, Koncentratory sieciowe [hub], Komputero-
we przełączniki sieciowe, Urządzenia sterujące sieciowe, Kable 
telekomunikacyjne, Aparatura kontrolna do zarządzania siecią, 
Switche ethernetowe, Zasilacze sieciowe, 35 Usługi prowa-
dzenia sprzedaży w sklepie, hurtowni oraz za pośrednictwem 
sieci internetowej systemów, urządzeń i instalacji alarmowych 
wraz z wyposażeniem, Usługi prowadzenia sprzedaży w skle-
pie, hurtowni oraz za pośrednictwem sieci internetowej sys-
temów, urządzeń i instalacji przeznaczonych do monitoringu 
wraz z wyposażeniem, Usługi prowadzenia sprzedaży w skle-
pie, hurtowni oraz za pośrednictwem sieci internetowej urzą-
dzeń i przyrządów elektrycznych, elektronicznych i kompute-
rowych, 37 Usługi w zakresie instalowania systemów i urzą-
dzeń alarmowych, Usługi w zakresie instalowania systemów 
i urządzeń przeznaczonych do monitoringu.

(210) 547481 (220) 2022 09 22
(731) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowny)
(540) D A O P R O
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne - suplementy diety.

(210) 547508 (220) 2022 09 23
(731) NIEWIAROWSKI DENIS, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF ENERGY www.WOLFENERGY.EU

(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Pompy ciepła do przetwarzania energii, 
Pompy ciepła, 37 Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych.

(210) 547509 (220) 2022 09 26
(731) MULTIINSTAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERKK

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 Pompy ciepła, Sterowniki do instalacji central-
nego ogrzewania, Zbiorniki buforowe, Instalacje centralnego 
ogrzewania, Kotły do centralnego ogrzewania, Bojlery do cen-
tralnego ogrzewania, Zasobniki ciepłej wody, Zawory - akce-
soria hydrauliczne, Rury do kotłów grzewczych, Urządzenia 
do ogrzewania, Instalacje ogrzewania podłogowego, Zawory 
do kontroli temperatury - części instalacji centralnego ogrze-
wania, Urządzenia wentylacyjne, Instalacje wentylacyjne, In-
stalacje klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządze-
nia do celów sanitarnych, Instalacje do celów sanitarnych.

(210) 547722 (220) 2022 09 30
(731) NEW POST INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H NOVA POST

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.02, 26.03.02, 26.03.07, 26.13.25
(510), (511) 39 Transport lotniczy, Transport autobusowy, 
Dostarczanie wiadomości, Dostawa gazet, Dostawa towa-
rów, Udzielanie informacji transportowych, Udzielanie infor-
macji związanych z usługami magazynowania, Załadunek, 
wyładunek statków, Transport kolejowy, Strzeżony transport 
przedmiotów wartościowych, Przechowywanie bagażu, 
Magazynowanie towarów, Logistyka transportu, Transport 
morski, Pakowanie towarów, Usługi pakowania towarów, 
Transport, Transport mebli, Przenoszenie, przewóz bagaży, 
Pośrednictwo transportowe, Pilotowanie dronów cywilnych, 
Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Usługi rozładunku 
towarów, Pakowanie prezentów, Lokalizowanie i śledzenie 
osób i towarów do celów transportu, Fracht [przewóz towa-
rów], Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, Informacja o transporcie, Transport 
promowy, Maklerstwo transportowe.

(210) 547746 (220) 2022 09 30
(731) COTTON CLUB POLSKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, Wata do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosme-
tycznych, Chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami 
do czyszczenia, Chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, Waciki nasączone środkami do demakijażu.

(210) 547750 (220) 2022 10 03
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturell MAGNEZ ORGANICZNY + Vegan powered 

by nature
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(531) 27.05.01, 27.05.24, 03.13.01, 03.13.24, 29.01.15, 24.17.05, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.02.07, 26.02.16, 
26.02.18, 26.13.25

(510), (511) 3 Kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do pielęgna-
cji włosów, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Przybory toaletowe i kosmetyczne, 
Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Pro-
dukty lecznicze, Witaminy, Minerały do celów medycznych, 
Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów 
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy 
diety, Dietetyczne środki spożywcze, Substancje dietetycz-
ne, Preparaty ziołowe, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Środki 
i materiały dentystyczne, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Materiały opatrunkowe, 
Okłady, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki od-
każające, Produkty weterynaryjne, Chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne, Preparaty diagnostyczne do ce-
lów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, 
Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 
10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, Terapeutyczne plastry.

(210) 547789 (220) 2022 10 04
(731) TRIO D.SOSNOWSKI, D.WILK SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Corleone

(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.03.13, 09.07.01
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna osobista i nocna, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 547827 (220) 2022 10 04
(731) PODOBIEŃSKI PAWEŁ CMTS PRO, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Commersimo

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.24
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, Platformy oprogramowania kom-
puterowego, Programy komputerowe, Programy komputero-

we do pobrania, Programy komputerowe do przeszukiwania 
zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą 
zdalnego sterowania, Programy komputerowe do projekto-
wania interfejsów użytkownika, Programy komputerowe 
do tworzenia grafik do celów promocyjnych, Programy kom-
puterowe do użycia w telekomunikacji, Programy komputero-
we do zarządzania projektami, Programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], Oprogramowanie marketin-
gowe do wyszukiwania dla osób trzecich, Oprogramowanie 
marketingowe do wyszukiwania, Serwery do hostingu www, 
35 Administrowanie dotyczące marketingu, Agencje informa-
cji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działal-
ności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych de-
mograficznych], Analiza marketingowa nieruchomości, Anali-
za trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, 
Analizy w zakresie marketingu, Badania rynku i badania mar-
ketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 
Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradz-
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Doradztwo w zakresie demografii do celów 
marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marke-
tingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Do-
radztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarcza-
nie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie 
informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketin-
gowych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, Informacja lub 
badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, 
Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Marke-
ting afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, 
Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marke-
ting handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wyda-
rzeń, Marketing internetowy, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Marke-
ting referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Marketing towarów i usług osób trze-
cich poprzez dystrybucję kuponów, Marketing ukierunkowa-
ny, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Obsłu-
ga marketingowa obrotu nieruchomościami, Ocena staty-
styczna danych marketingowych, Oceny szacunkowe do ce-
lów marketingowych, Opracowanie koncepcji marketingo-
wych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowy-
wanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, 
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Orga-
nizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingo-
wych na rzecz osób trzecich, Planowanie strategii marketin-
gowych, Pomoc w zakresie marketingu, Porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie 
zarządzania marketingowego, Porady w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie mar-
ketingu, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketin-
gowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub mar-
ketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Prowa-
dzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Reklama i marketing, Reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, Rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozwój planu mar-
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ketingowego, Sporządzanie raportów do celów marketingo-
wych, Świadczenie doradczych usług marketingowych dla 
producentów, Udostępnianie raportów marketingowych, 
Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usługi agencji 
marketingowych, Usługi badawcze w zakresie reklamy i mar-
ketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i mar-
ketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi do-
radztwa w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie 
marketingu afiliacyjnego, Usługi konsultacyjne w zakresie 
marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania 
funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpo-
średniego, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu inter-
netowego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingo-
we w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, 
Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketin-
gowe w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe w dzie-
dzinie stomatologii, Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe związane 
z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi mar-
ketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego 
[z wyjątkiem sprzedaży], Usługi planowania w celu badań 
marketingowych, Usługi promocyjno-marketingowe przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe i marke-
tingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościo-
wych, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, Usługi rekrutacji personelu 
do sprzedaży i marketingu, Usługi rozwoju w zakresie kre-
atywnego planowania marketingowego, Usługi w zakresie 
marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu 
produktów, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Wynaj-
mowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących 
do prezentacji marketingowych, Zarządzanie personelem zaj-
mującym się marketingiem, Doradztwo biznesowe w zakre-
sie transformacji cyfrowej, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Agencja public relations, 
Badania w zakresie public relations, Doradztwo w dziedzinie 
public relations, Doradztwo w zakresie public relations, Po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w za-
kresie public relations, Prowadzenie badań w dziedzinie pu-
blic relations, Usługi doradztwa w zakresie public relations, 
Usługi public relations, Usługi reklamowe, promocyjne i pu-
blic relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębior-
stwa, Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Porównywanie 
rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w or-
ganizacji działalności gospodarczej), Usługi w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przed-
sięwzięć, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Usług outsourcingu w dzie-
dzinie analityki biznesowej, Usługi outsourcingu w dziedzinie 
operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi outsour-
cingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Analiza in-
formacji w zakresie działalności gospodarczej, Badania i ankie-
ty w zakresie działalności gospodarczej, Badania w zakresie 
działalności gospodarczej i usługi doradcze, Badania w zakre-

sie wydajności działalności gospodarczej, Doradztwo doty-
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej związane 
z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania pro-
duktów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie organizowania 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakre-
sie działalności gospodarczej, Informacja i badania w zakresie 
działalności gospodarczej, Konsultacja dotycząca rekrutacji 
w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje dotyczące 
zbyć w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje specja-
listyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące za-
kładania przedsiębiorstw, Konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące reklamy, Konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
Konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, 
Nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczących statusu firmy, Ocena możliwości w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Organizowanie i zarządzanie progra-
mami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej 
i programami lojalnościowymi, Pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsię-
biorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przed-
siębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie pla-
nowania działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, Porady w za-
kresie działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Prowadze-
nie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, Przepro-
wadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, Prze-
prowadzanie badań w zakresie wykonalności działalności go-
spodarczej, Rozpowszechnianie danych w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Skomputeryzowane usługi w zakresie infor-
macji dotyczących działalności gospodarczej, Specjalistyczne 
wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności 
gospodarczej, Sporządzanie raportów dotyczących projek-
tów w zakresie działalności gospodarczej, Świadczenie pomo-
cy w zakresie działalności gospodarczej, Usługi agencji infor-
macyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi dorad-
cze i informacyjne w zakresie organizowania działalności go-
spodarczej i zarządzania nią, Usługi doradcze w zakresie stra-
tegii w działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działal-
ności gospodarczej związane z osiągnięciami firm, Usługi do-
radcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące administrowania technolo-
gią informacyjną, Usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi informacyjne 
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w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi konsulta-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produk-
cji, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, 
Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi re-
klamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Usługi w zakresie analiz dotyczących działalno-
ści gospodarczej, Usługi w zakresie analizy danych dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Usługi w zakresie badań doty-
czących działalności gospodarczej, Usługi w zakresie badań 
w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsię-
biorstw, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla 
celów działalności gospodarczej, Usługi w zakresie inspekcji 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania 
i ustalania strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem 
w działalności gospodarczej, Gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, 
Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, 
Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Re-
klama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi re-
klamowe, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych onli-
ne dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama radio-
wa, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośred-
nictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama re-
krutacji personelu, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama za po-
średnictwem telefonu, Reklama zewnętrzna, Reklama związa-
na z transportem i dostawą, Rozpowszechnianie danych zwią-
zanych z reklamą, Udzielanie informacji związanych z reklamą, 
Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakre-
sie tworzenia marki (reklama i promocja), Rozpowszechnianie 
broszur reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i pro-
mocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w Internecie, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, Roz-
powszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Inter-
net, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Rozpo-
wszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci 
komunikacyjnych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Inter-
net, Reklamy radiowe, Reklamy radiowe i telewizyjne, Audyt 
finansowy, Audyt sprawozdań finansowych, Audyt działalno-
ści gospodarczej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Optymalizacja wyszuki-
warek do promowania stron internetowych innych osób, 

Optymalizacja stron internetowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Prezentowanie produktów 
finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży de-
talicznej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi relacji z mediami, Agencje infor-
macji handlowej, Agencje reklamowe, Usługi reklamowe 
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zarządza-
niu w zakresie franchisingu, Usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usłu-
gi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, 
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują-
cymi finansowania, Usługi pośrednictwa biznesowego zwią-
zane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profi-
lach z klientami, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi informa-
cyjne w zakresie przetwarzania danych, Usługi przetwarzania 
danych, Usługi przetwarzania danych online, Usługi przetwa-
rzania danych w trybie online, Usługi w zakresie przetwarza-
nia danych, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarza-
nia danych, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpozna-
walności marki na rzecz innych, Usługi tworzenia kontaktów 
sprzedażowych, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towa-
rów dla osób trzecich, Usługi w zakresie opracowania graficz-
nego do celów reklamowych, Usługi porównywania cen, 
Usługi porównywania cen energii, Usługi w zakresie porówny-
wania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, Zarządzanie handlowe w zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Usługi rekla-
my graficznej, Usługi w zakresie reklamy graficznej, 41 Kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związane-
go z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Usługi 
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, 
Wykłady na temat umiejętności marketingowych, Szkolenia 
z zakresu public relations, Organizowanie konferencji związa-
nych z reklamą, Organizowanie seminariów związanych z re-
klamą, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie kursów, seminariów 
i warsztatów, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dzie-
dzinie biznesu, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szko-
lenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie 
wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Usługi edycji wi-
deo na potrzeby realizacji imprez, Usługi edycji wideo na po-
trzeby realizacji wydarzeń, Usługi edycji nagrań audio i wideo, 
Usługi obrazowania fotograficznego za pośrednictwem dro-
na, Usługi obrazowania wideo za pośrednictwem drona, Usłu-
gi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi w za-
kresie e-sportu, Usługi w zakresie komponowania muzyki, 
42 Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy opro-
gramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, 
treści wideo i wiadomości, Projektowanie ozdobnego opraco-
wania graficznego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
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komputerowego, Badania i doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakre-
sie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projek-
towania stron internetowych, Doradztwo w zakresie projekto-
wania stron głównych i stron internetowych, Usługi w zakre-
sie projektowania stron internetowych, Usługi doradztwa 
technologicznego na potrzeby transformacji cyfrowej, Do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i progra-
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting 
aplikacji interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting 
aplikacji multimedialnych, Hosting blogów, Hosting edukacyj-
nych treści multimedialnych, Hosting elektronicznych prze-
strzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towa-
rów i usług, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej 
na strony internetowe, Hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych 
dyskusji, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich do celów wymiany treści online, Hosting komputero-
wych baz danych, Hosting mobilnych stron internetowych, 
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Hosting platform komu-
nikacyjnych w Internecie, Hosting platform przeznaczonych 
do handlu elektronicznego przez Internet, Hosting platform 
transakcyjnych w Internecie, Hosting platform w Internecie, 
Hosting podkastów, Hosting portali internetowych, Hosting 
przestrzeni pamięciowej w Internecie, Hosting przestrzeni pa-
mięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, 
Hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron interneto-
wych, Hosting rozrywkowych treści multimedialnych, Hosting 
serwerów, Hosting serwerów i oprogramowania kontroli do-
stępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], Hosting 
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, 
Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Hosting 
stron internetowych, Hosting stron internetowych na rzecz 
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej 
sieci komputerowej, Hosting stron internetowych w Interne-
cie, Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz 
osób trzecich, Hosting strony internetowej online do tworze-
nia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, Hosting stro-
ny internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania 
zdjęć i filmów cyfrowych, Hosting treści cyfrowych, Hosting 
treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, 
Hosting treści cyfrowych w Internecie, Hosting treści multi-
medialnych dla osób trzecich, Hosting videocastów, Interak-
tywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom pu-
blikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie 
online, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie wi-
tryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie, utrzy-
mywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, 
Usługi dostawcy hostingu prywatnego „w chmurze”, Usługi 
dostawcy hostingu publicznego „w chmurze”, Usługi dostaw-
cy hostingu w chmurze, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych 
[ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania kompu-
terowego na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie hostingu 
stron internetowych, Utrzymanie witryn internetowych i ho-
sting online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, 
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informa-
tyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron 
internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymy-
wanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie, 

projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Aktuali-
zowanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, kon-
serwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, In-
stalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, In-
stalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja, utrzy-
manie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania 
komputerowego i baz danych, Opracowywanie i konserwacja 
oprogramowania komputerowego do baz danych, Opraco-
wywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramo-
wania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramo-
wanie do uczenia maszynowego, Oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego ucze-
nia, Platforma jako usługa [PaaS], Usługi inżynierii oprogramo-
wania dla przetwarzania danych, Usługi inżynierii oprogramo-
wania w zakresie programów do przetwarzania danych, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi 
ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, Usługi pro-
jektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usłu-
gi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usłu-
gi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi 
pomiarów kartograficznych lub termograficznych za pomocą 
drona, Usługi w zakresie projektowania logo, 45 Programy 
komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], Usługi 
tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą 
aplikacji mobilnych do pobrania, Audyty zgodności z przepi-
sami, Audyty zgodności z prawem, Wynajem nazw domen 
internetowych, Badania prawne, Doradztwo związane z li-
cencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Licen-
cjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi 
prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowe-
go, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Rejestrowa-
nie nazw domen, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ra-
mach publikacji oprogramowania, Usługi prawne dotyczące 
licencji, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla 
osób trzecich, Usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, Usługi związane z przeniesieniem tytułu 
własności [usługi prawne], Usługi monitoringu za pomocą 
drona, Usługi monitorowania prawnego, Usługi serwisów 
społecznościowych online.

(210) 547832 (220) 2022 10 05
(731) PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQUARE APARTMENTS Gdynia
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(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi zarządzania hotelami, Zarządzanie ad-
ministracyjne hotelami, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, 
Zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi osób 
trzecich, 43 Usługi hotelowe, Rezerwacje hotelowe, Rezer-
wacje miejsc w hotelach i pensjonatach, Usługi udostęp-
niania miejsc noclegowych, Świadczenie usług przez hotele 
i motele, Usługi w zakresie zakwaterowania, Elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, Usługi rezerwacji 
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu lub innych 
elektronicznych kanałów komunikacyjnych.

(210) 547834 (220) 2022 10 04
(731) BARTOSZEWSKI MARCIN, Bukowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLAVOGA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bandany na szyję, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, 
Body [bielizna], Bokserki, Chustki na głowę, Czapki [nakrycia 
głowy], Daszki [nakrycia głowy], Dzianina [odzież], Garnitu-
ry, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Halki [bielizna], Halki, 
półhalki, Kamizelki, Kąpielówki, Kombinezony, Kombinezo-
ny [odzież], Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim 
rękawem, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Legginsy, 
Majtki, Majtki damskie, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież goto-
wa, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawiera-
jąca substancje odchudzające, Paski [odzież], Pikowane kurtki 
[odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki sportowe, 
Podkoszulki bez rękawów, Rękawiczki, Skarpetki, Spódnice, 
Spódnico-spodenki, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczo-
we, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Sza-
le, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szlafroki, Odzież 
męska, damska i dziecięca .

(210) 547835 (220) 2022 10 04
(731) BARTOSZEWSKI MARCIN, Bukowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLAVOGA ALL ABOUT FASHION

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bandany na szyję, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, 
Body [bielizna], Bokserki, Chustki na głowę, Czapki [nakrycia 
głowy], Daszki [nakrycia głowy], Dzianina [odzież], Garnitu-
ry, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Halki [bielizna], Halki, 
półhalki, Kamizelki, Kąpielówki, Kombinezony, Kombinezo-
ny [odzież], Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim 
rękawem, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Legginsy, 
Majtki, Majtki damskie, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież goto-
wa, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawiera-
jąca substancje odchudzające, Paski [odzież], Pikowane kurtki 

[odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki sportowe, 
Podkoszulki bez rękawów, Rękawiczki, Skarpetki, Spódnice, 
Spódnico-spodenki, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczo-
we, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Sza-
le, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szlafroki, Odzież 
męska, damska i dziecięca .

(210) 547853 (220) 2022 10 04
(731) MICHALSKI TOMASZ BEESGROWTH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bees growth.

(531) 03.13.02, 03.13.04, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, reklama, usługi marketin-
gowe, usługi public relations, usługi reklamowe za pośred-
nictwem Internetu, agencje reklamowe, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności In-
ternetu, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich 
przez Internet, promocja online sieci komputerowych i stron 
internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, udostępnianie informacji biz-
nesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi 
w zakresie pozycjonowania, optymalizacja i pozycjonowa-
nie stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek 
internetowych, marketing treści, marketing bezpośredni 
wykorzystujący pocztę elektroniczną, konsultacje dotyczące 
optymalizacji wyszukiwarek, promowanie towarów i usług 
osób trzecich w Internecie, udostępnianie i wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, analiza w zakresie marketingu, audyt, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
badania rynku i badania marketingowe, systematyzowanie 
danych w komputerowych bazach danych, planowanie 
strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, 
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, marketing 
w mediach społecznościowych, doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, usługi w zakresie 
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, przygotowanie materiałów reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
I promocyjnych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowa-
nie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do pre-
zentacji marketingowych, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, 41 Edukacja [nauczanie], elektro-
niczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe 
w Internecie, organizacja webinariów, prowadzenie kursów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związa-
nego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, pisanie 
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie tekstów i ob-
razów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów 
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reklamowych, publikowanie przewodników edukacyjnych 
i szkoleniowych, udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, usługi trenerskie, usługi w zakresie publikowania 
online, 42 Projektowanie stron internetowych, projektowa-
nie stron internetowych w celach reklamowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, aktualizowanie stron 
internetowych dla osób trzecich, zarządzanie stronami inter-
netowymi na rzecz osób trzecich.

(210) 547900 (220) 2022 10 06
(731) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLEGAMINA FAST
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 547903 (220) 2022 10 06
(731) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLEGAMINA FAST JUNIOR
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 547912 (220) 2022 10 07
(731) ECOMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOMETRIC

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.03
(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], 42 Usługi inżynieryjne, Badania 
naukowe, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
Opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie 
budowlane, Badania w zakresie ochrony środowiska natu-
ralnego, 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodno-
ści z przepisami.

(210) 547920 (220) 2022 10 06
(731) GAŁĄZKA URSZULA, Warszawa;  

KOSEK NATALIA, Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) WOMAN CARE CONCEPT
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, 41 Organizacja i przeprowadze-
nie seminariów szkoleniowych, Udzielanie informacji zwią-
zanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony 
internetowej online, Świadczenie usług edukacyjnych zwią-
zanych z ćwiczeniami, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych, Instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, 44 Fizjoterapia.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547941 (220) 2022 10 07
(731) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORĄCA MICHA SMAKÓW

(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, Galaretki owocowe, 30 Sosy, Dresingi, Sosy 
sałatkowe, Półprodukty do produkcji sosów i dresingów, 
31 Świeże owoce i warzywa, Sałaty oraz warzywa liściaste 
myte i pakowane, gotowe do spożycia, Kiełki roślin.

(210) 547962 (220) 2022 10 07
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) essensey

(531) 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 01.15.15, 27.05.05, 
27.05.17

(510), (511) 3 Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czysz-
czenia zębów, 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność 
dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przezna-
czeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność i napoje 
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby 
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsu-
łek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 21 Przybory 
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Grze-
bienie i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), Sprzęt 
do czyszczenia, Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 
30 Kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, Wyroby cukier-
nicze i słodycze, Cukier, miód, melasa, Sosy (przyprawy), 
Przyprawy, 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy 
i inne preparaty do produkcji i przyrządzania napojów, na-
poje dietetyczne, wysokoenergetyczne, węglowodanowe, 
witaminowe.

(210) 547966 (220) 2022 10 07
(731) ITAL GOLD & ITAL SILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ITAL GOLD & ITAL SILVER

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 35 Handel hurtowy i detaliczny wyrobów ze zło-
ta, srebra, diamentów, stali chirurgicznej.

(210) 548011 (220) 2022 10 10
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) OLEJ POLSKI FIRMA POLSKA POLSKI olej rzepakowy

(531) 29.01.15, 01.03.06, 05.05.19, 01.17.11, 06.19.09, 25.01.15, 
19.07.01, 19.07.22, 19.07.23, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17

(510), (511) 29 Oleje spożywcze.

(210) 548012 (220) 2022 10 10
(731) PAKHOMOV NAZAR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 4308
(510), (511) 10 Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty 
i podpory do celów medycznych, 18 Torby na odzież spor-
tową, 24 Etykiety tekstylne opisujące odzież, 25 Odzież 
nieprzemakalna, Kaptury (odzież), Odzież dżinsowa, Odzież 
przeciwdeszczowa, Odzież wodoodporna, Odzież codzien-
na, Daszki (odzież), Sztormiaki (odzież), Kurtki (odzież), Odzież 
treningowa, Szorty (odzież), Dzianina (odzież), Odzież goto-
wa, Golfy (odzież), Paski (odzież), Odzież dziecięca, Odzież 
męska, Odzież sportowa, Swetry, Odzież wiatroszczelna, 
Odzież dziewczęca, Rękawiczki (odzież), Odzież tkana, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież do biega-
nia, Okrycia wierzchnie (odzież), Pikowane kurtki (odzież), 
Spodnie do joggingu (odzież), Kurtki jako odzież sportowa, 
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież z diodami elek-
troluminescencyjnymi LED, Odzież męska, damska i dziecię-
ca, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 26 Łaty do odzie-
ży, Guziki do odzieży, Haftowane łaty do odzieży, Dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,  
35 Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 

Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, 40 Aplikacja monogramów na odzież, 
Szycie odzieży na miarę, 42 Projektowanie dodatków odzie-
żowych.

(210) 548015 (220) 2022 10 10
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 19.07.01, 19.07.22, 19.07.23, 01.03.06
(510), (511) 21 Butelki.

(210) 548017 (220) 2022 10 10
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI olej rzepakowy

(531) 29.01.14, 01.17.11, 01.03.01, 05.05.19, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 29 Oleje spożywcze.

(210) 548031 (220) 2022 10 11
(731) BOOKCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plener Literacki w GDYNI

(531) 29.01.13, 26.11.13, 01.03.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów 
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, Pozyski-
wanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, 
36 Sponsorowanie finansowe, Ustanawianie stypendiów 
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i nagród, Zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją 
czytelnictwa i literatury, Udzielanie dotacji na rzecz inicjatyw 
podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju czytel-
nictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszechnianie 
obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinfor-
matycznych, przekazu satelitarnego, Tworzenie i udostępnia-
nie serwisów internetowych mających na celu popularyzację 
literatury, Udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, 
podręczników, 41 Organizacja wystaw, konferencji, sympo-
zjów, szkoleń, seminariów, plenerów czytelniczych, spotkań 
autorskich, zjazdów, festiwali dotyczących popularyzacji litera-
tury, wiedzy historycznej i wojskowej, Organizacja konkursów 
literackich, Podejmowanie działań o charakterze edukacyj-
nym, Publikowanie książek, Wypożyczanie książek.

(210) 548054 (220) 2022 10 11
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODULOVO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.05, 26.03.23
(510), (511) 37 Budowa domów.

(210) 548090 (220) 2022 10 12
(731) WITCZAK MAGDALENA PARADISE, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) salony-masazu.pl

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13, 29.01.03, 29.01.11, 29.01.99
(510), (511) 44 Masaże.

(210) 548100 (220) 2022 10 12
(731) SWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik
(540) (znak słowny)
(540) swis
(510), (511) 36 Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo 
w sprawach inwestycji finansowych, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Pośrednictwo reasekuracyjne, Finan-
sowanie projektów deweloperskich, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe 
w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Remont 
nieruchomości, Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór 
nad remontami budynków, Usługi remontowe, 41 Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkoleniowe dla biznesu.

(210) 548101 (220) 2022 10 12
(731) SWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWIS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.13, 01.15.05
(510), (511) 36 Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo 
w sprawach inwestycji finansowych, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Pośrednictwo reasekuracyjne, Finan-
sowanie projektów deweloperskich, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe 
w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Remont 
nieruchomości, Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór 
nad remontami budynków, Usługi remontowe, 41 Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkoleniowe dla biznesu.

(210) 548102 (220) 2022 10 12
(731) SWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWIS

(531) 27.05.01, 01.15.05, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo 
w sprawach inwestycji finansowych, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Pośrednictwo reasekuracyjne, Finan-
sowanie projektów deweloperskich, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe 
w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Remont 
nieruchomości, Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór 
nad remontami budynków, Usługi remontowe, 41 Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkoleniowe dla biznesu.

(210) 548110 (220) 2022 10 12
(731) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apis 1932 MIÓD PITNY TRÓJNIAK ZŁOCISTA 

PSZCZOŁA Leżakowany z pasją

(531) 03.13.04, 05.05.19, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Miody pitne.
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(210) 548112 (220) 2022 10 13
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) FOODBOLÓWKI
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owo-
ce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, 
warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty warzyw-
ne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, 
sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania 
gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy kukurydziane, chipsy mięsne, chipsy 
warzywne dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, eks-
trakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 548114 (220) 2022 10 13
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W PIĄTNICY, Piątnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piątuś

(531) 03.06.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Produkty sero-
warskie, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Jogurty, Kefir 
[napój mleczny], Koktajle mleczne, Maślanka, Mleczne pro-
dukty, Mleko, Napoje mleczne, Napoje na bazie jogurtu, Pa-
sty mleczne do smarowania, Przekąski na bazie mleka, Ro-
ślinne substytuty mleka.

(210) 548117 (220) 2022 10 13
(731) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DOBROWOLSCY

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 Bekon, Buliony, Burgery mięsne, Cielęcina, 
Drób, Drób nieżywy, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Frank-
furterki, Galaretki mięsne, Galareta, Galarety mięsne, Głębo-
ko mrożony drób, Golonka, Gotowe dania z mięsa, Gulasze, 
Hamburgery, Kaszanka, Kiełbaski do hot dogów, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, 
Kiszka (krwawa -) [kiełbasa], Koncentraty rosołowe, Konserwy, 
Marynaty, Konserwy mięsne, Konserwy z wołowiny, Kostki 
bulionowe, Łój spożywczy, Łój wołowy Jadalny, Mielonki (kon-
serwy), Mięso i wędliny, Mięso kiełbasiane, Mięso konserwo-
wane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso mrożone, Mięso 
solone, Mięso świeże, Mięso wędzone, Mięso z indyka, Mor-
tadela, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pieczeń wołowa, 
Podroby, Potrawy mięsne gotowane, Preparaty do produkcji 
bulionów, Produkty mięsne mrożone, Produkty mięsne w for-
mie burgerów, Przetworzone produkty mięsne, pulpety, Sa-

lami, Salceson, Schab wieprzowy, Smalec, Steki z mięsa, Szpik 
kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Szynka surowa podsuszana 
(prosciutto), Tłuszcz wołowy, Tłuszcze do gotowania, Tłuszcze 
jadalne, Wędliny, Wieprzowina, Wieprzowina konserwowana, 
Żelatyna, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Jelita do pro-
dukcji osłonek do kiełbas, Osłonki do kiełbas [syntetyczne], 
Jelita do produkcji kiełbas, Pasty z wątróbki, Pasztet mięsny, 
Pasztet z kurczaka, Pasztet z wątróbki, 30 Marynaty, Mięsne 
sosy, Mięso w cieście [gotowe], Preparaty do zmiękczania mię-
sa do celów gospodarstwa domowego, Paszteciki, Paszteciki 
z kiełbaskami, Pierożki ravioli, Pizza, 35 Usługi sprzedaży hur-
towej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż 
on-line) towarów obejmujących: jelita do produkcji kiełbas, 
naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, jelita do produkcji 
osłonek do kiełbas, osłonki do kiełbas [syntetyczne], bekon, 
buliony, burgery mięsne, cielęcina, drób, drób nieżywy, dzi-
czyznę, ekstrakty mięsne, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, 
galaretę, galarety mięsne, głęboko mrożony drób, golonkę, go-
towe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski 
do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełba-
sy, kiełbasy wędzone, kiszkę (krwawą -) [kiełbasę], koncentraty 
rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne, konserwy 
z wołowiny, kostki bulionowe, łój spożywczy, łój wołowy ja-
dalny, mielonki (konserwy), mięso i wędliny, mięso kiełbasiane, 
mięso konserwowane, mięso mielone [mięso siekane], mięso 
mrożone, mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mię-
so z indyka, mortadelę, pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
pasty z wątróbki, pasztet mięsny, pasztet z wątróbki, pasztet 
z kurczaka, pieczeń wołową, podroby, potrawy mięsne go-
towane, preparaty do produkcji bulionów, produkty mięsne 
mrożone, produkty mięsne w formie burgerów, przetworzone 
produkty mięsne, pulpety, salami, salceson, schab wieprzowy, 
smalec, steki z mięsa, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szyn-
kę, szynkę surową podsuszaną (prosciutto), tłuszcz wołowy, 
tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, wędliny, wieprzowi-
na, wieprzowina konserwowana, żelatynę, marynaty, mięsne 
sosy, mięso w cieście [gotowe], preparaty do zmiękczania 
mięsa do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, pasz-
teciki z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizzę, Reklama i marketing, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Prezentowanie 
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Publi-
kowanie materiałów i tekstów reklamowych, 39 Dostawa 
żywności, Magazynowanie żywności, Pakowanie produk-
tów spożywczych, Przechowywanie towarów w chłodniach, 
Transport i składowanie towarów, Transport żywności, Trans-
port zwierząt, Usługi magazynowania żywności mrożonej, 
40 Prowadzenie uboju, Przetwarzanie żywności, Puszkowanie 
żywności, Ubój zwierząt, Ubój drobiu, Wędzenie produktów 
żywnościowych, Wędzenie mięsa, Mrożenie żywności.

(210) 548118 (220) 2022 10 13
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W PIĄTNICY, Piątnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Serek homogenizowany waniliowy
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.22
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Produkty sero-
warskie, Desery mleczne.

(210) 548119 (220) 2022 10 13
(731) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 29 Bekon, Buliony, Burgery mięsne, Cielęci-
na, Drób, Drób nieżywy, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, 
Frankfurterki, Galaretki mięsne, Galareta, Galarety mięsne, 
Głęboko mrożony drób, Golonka, Gotowe dania z mięsa, 
Gulasze, Hamburgery, Kaszanka, Kiełbaski do hot dogów, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy 
wędzone, Kiszka (krwawa -) [kiełbasa], Koncentraty rosołowe, 
Konserwy, Marynaty, Konserwy mięsne, Konserwy z woło-
winy, Kostki bulionowe, Łój spożywczy, Łój wołowy jadal-
ny, Mielonki (konserwy), Mięso i wędliny, Mięso kiełbasiane, 
Mięso konserwowane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso 
mrożone, Mięso solone, Mięso świeże, Mięso wędzone, Mię-
so z indyka, Mortadela, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
Pasty z wątróbki, Pasztet mięsny, Pasztet z wątróbki, Pasztet 
z kurczaka, Pieczeń wołowa, Podroby, Potrawy mięsne go-
towane, Preparaty do produkcji bulionów, Produkty mięsne 
mrożone, Produkty mięsne w formie burgerów, Przetwo-
rzone produkty mięsne, Pulpety, Salami, Salceson, Schab 
wieprzowy, Smalec, Steki z mięsa, Szpik kostny zwierzęcy 
jadalny, Szynka, Szynka surowa podsuszana (prosciutto), 
Tłuszcz wołowy, Tłuszcze do gotowania, Tłuszcze jadalne, 
Wędliny, Wieprzowina, Wieprzowina konserwowana, Żelaty-
na, Jelita do produkcji kiełbas, Naturalne i sztuczne osłonki 
do kiełbas, Jelita do produkcji osłonek do kiełbas, Osłonki 
do kiełbas [syntetyczne], 30 Marynaty, Mięsne sosy, Mięso 
w cieście [gotowe], Preparaty do zmiękczania mięsa do ce-
lów gospodarstwa domowego, Paszteciki, Paszteciki z kieł-
baskami, Pierożki ravioli, Pizza, 35 Usługi sprzedaży hurto-
wej, detalicznej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż 
on-line) towarów obejmujących: jelita do produkcji kiełbas, 
naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, jelita do produkcji 
osłonek do kiełbas, osłonki do kiełbas [syntetyczne], bekon, 
buliony, burgery mięsne, cielęcina, drób, drób nieżywy, dzi-
czyznę, ekstrakty mięsne, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, 
galaretę, galarety mięsne, głęboko mrożony drób, golonkę, 
gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kieł-
baski do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, 
kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę (krwawą -) [kiełbasę], kon-
centraty rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne, 
konserwy z wołowiny, kostki bulionowe, łój spożywczy, łój 
wołowy jadalny, mielonki (konserwy), mięso i wędliny, mię-
so kiełbasiane, mięso konserwowane, mięso mielone [mięso 
siekane], mięso mrożone, mięso solone, mięso świeże, mięso 
wędzone, mięso z indyka, mortadelę, pasty do kromek za-
wierające tłuszcz, pasty z wątróbki, pasztet mięsny, pasztet 
z wątróbki, pasztet z kurczaka, pieczeń wołową, podroby, 

potrawy mięsne gotowane, preparaty do produkcji bulio-
nów, produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie 
burgerów, przetworzone produkty mięsne, pulpety, salami, 
salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szpik kost-
ny zwierzęcy jadalny, szynkę, szynkę surową podsuszaną 
(prosciutto), tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze 
jadalne, wędliny, wieprzowina, wieprzowina konserwowana, 
żelatynę, marynaty, mięsne sosy, mięso w cieście [gotowe], 
preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa 
domowego, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, pierożki 
ravioli, pizzę, Reklama i marketing, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promo-
cyjnych i reklamowych, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, 39 Dostawa żywności, Magazyno-
wanie żywności, Pakowanie produktów spożywczych, Prze-
chowywanie towarów w chłodniach, Transport i składowa-
nie towarów, Transport żywności, Transport zwierząt, Usługi 
magazynowania żywności mrożonej, 40 Prowadzenie uboju, 
Przetwarzanie żywności, Puszkowanie żywności, Ubój zwie-
rząt, Ubój drobiu, Wędzenie produktów żywnościowych, 
Wędzenie mięsa, Mrożenie żywności.

(210) 548121 (220) 2022 10 13
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW NET

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(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 mlecz-
ne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie 
mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kuli-
narnych, chipsy ziemniaczane, chipsy kukurydziane, chipsy 
mięsne, chipsy warzywne dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty 
warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłusz-
cze jadalne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 
35 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pośrednictwo 
handlowe, 39 Magazynowanie, składowanie i pakowanie to-
warów, transport lądowy, morski, lotniczy, drogowy, łączony, 
multimedialny, transport ludzi, transport towaru, logistyka 
transportu, logistyka międzynarodowa, spedycja, Pośred-
nictwo frachtowe, Transport ładunków, Spedycja towarów, 
Organizowanie transportu towarów, Udzielanie informacji 
dotyczących transportu ładunku, Usługi konsultacyjne zwią-
zane z transportem, Usługi wynajmu kontenerów, usługi roz-
ładowywania i przepakowywania, usługi magazynowania, 
magazynowanie, wynajmowanie magazynów, 43 Usługi ga-
stronomiczne, usługi food trucków, usługi restauracji, usługi 
hotelarskie.

(210) 548125 (220) 2022 10 13
(731) FUNDACJA NA RZECZ PACJENTÓW - OPIEKA 

FARMACEUTYCZNA W CENTRUM UWAGI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FUNDACJA NA RZECZ PACJENTÓW OPIEKA 
FARMACEUTYCZNA W CENTRUM UWAGI

(531) 02.09.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlo-
wej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży 
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Usługi 
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej, 
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, prepara-
ty i artykuły higieniczne, środki toaletowe i produkty do hi-
gieny osobistej, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, 
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, 
preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty 
do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosme-
tyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chus-
teczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, Usługi 
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej, 
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, 
preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, produkty lecznicze, dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub wete-
rynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, fungicydy, 
herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspo-
magające leczenie i wzmacniające organizm do celów lecz-
niczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania 
przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu lecze-
nia chorób, Usługi sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprze-
daży detalicznej, sprzedaży detalicznej online lub za pomo-
cą katalogów oraz usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: preparaty ziołowe do celów leczni-
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me-
dycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 
do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów 
leczniczych, preparaty i artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, preparaty i materiały dia-
gnostyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy i sztuczne im-
planty, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania sto-
sowane w chirurgii, sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, odzież, nakrycia głowy 
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, odzież, 
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pa-
cjentów, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, artykuły do karmienia i smoczki, 
aparaty do ochrony słuchu, akcesoria wspomagające współ-
życie seksualne, preparaty i materiały diagnostyczne, opa-
trunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Admi-

nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Do-
starczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyj-
nych za pośrednictwem Internetu, Administrowanie sprze-
dażą, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadze-
nie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Infor-
macje na temat rankingu sprzedaży produktów, Negocjowa-
nie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich 
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowa-
nie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej, Organizowanie prenumeraty publikacji 
dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach 
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla 
osób trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towa-
rów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz 
osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pośrednic-
two w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń 
kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Reklamo-
wanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom do-
godne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich 
produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsu-
menckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie 
informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsump-
cyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usłu-
gi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wy-
boru nabywanych towarów, Usługi pośrednictwa związane 
z reklamowaniem, Usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do-
konywanych za pomocą Internetu, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ra-
mach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, Zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy online, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Organizacja, prowadzenie i nadzoro-
wanie programów lojalnościowych dla klientów i progra-
mów motywacyjnych, Dostarczanie informacji gospodar-
czych i handlowych online, Udzielanie informacji z zakresu 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia ad-
ministracyjnego i przetwarzania danych, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektro-
nicznego, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządza-
nie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trze-
cich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public re-
lations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usłu-
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gi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Prowadzenie 
aptek, Prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, Informacja 
o powyższych usługach, 36 Crowdfunding, Inwestowanie 
funduszy na cele charytatywne, Oferowanie dotacji na pro-
jekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska 
i zdrowia, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charyta-
tywnych, Organizowanie działań mających na celu zbieranie 
funduszy na cele biznesowe, Organizowanie działań mają-
cych na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Orga-
nizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie zbierania funduszy, 
Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trze-
cich], Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, Pozy-
skiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Przy-
dzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatyw-
nych, Sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i patronat 
finansowy, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami 
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mia-
nowicie usługi finansowe, Usługi filantropijne w zakresie dat-
ków pieniężnych, Usługi funduszu dobroczynnego, Zbiera-
nie funduszy, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubez-
pieczeniowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie finansów, Przelewy i transakcje finan-
sowe oraz usługi płatnicze, Usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, Usługi finansowania, Administracja 
finansowa przedpłaconych programów opieki medycznej, 
Administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubez-
pieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Doradztwo do-
tyczące pożyczek, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi 
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Organizacja pożyczek, 
Udostępnianie pożyczek i kredytów, Przygotowywanie 
umów pożyczkowych, Pożyczki (finansowanie), Udzielanie 
pożyczek, Usługi kredytowe, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażo-
we, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi rozrywkowe, 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi rekreacyjne dla osób star-
szych, Usługi w zakresie rekreacji, Usługi w zakresie kultury, 
Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć kultu-
ralnych, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowa-
ne, dla dzieci (rozrywka/edukacja), Organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie se-
minariów i konferencji, Organizowanie seminariów i kongre-
sów o tematyce medycznej, Organizowanie pokazów w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
sympozjów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolo-
kwiów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, 
Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, Nauczanie w zakresie sposobów od-
żywiania, Nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, Organizacja 
szkoleń, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organi-
zowanie i prowadzenie zajęć, Organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warszta-
tów, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie 
zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi doradcze i informacyj-
ne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem warsztatów (szkolenia), Usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, Usługi edukacyjne z zakresu farmacji, Usługi 
edukacyjne z zakresu medycyny, 44 Usługi medyczne, Usługi 

weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi apteczne, Usługi przygotowania i wydawania 
lekarstw, Usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego 
i medycznego, Usługi informacyjne przeznaczone dla bran-
ży farmaceutycznej i branży medycznej, Usługi doradcze 
w zakresie używania i stosowania lekarstw, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi 
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, Usługi 
doradcze dotyczące farmacji, Usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Do-
radztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, Udzielanie informacji o urodzie, 
Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi 
doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub 
osobiście, Udzielanie informacji związanych z usługami salo-
nów piękności, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej 
w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie 
wszystkich wymienionych usług, Informacja o powyższych 
usługach, 45 Świadczenie usług występowania w imieniu 
pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących się w placów-
kach opieki długoterminowej, Świadczenie usług wsparcia 
emocjonalnego rodzinom, Świadczenie usług w zakresie 
osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących 
na choroby zagrażające życiu, Świadczenie usług w zakresie 
osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących na raka oraz 
dla ich rodzin, Usługi dotrzymywania towarzystwa osobom 
starszym i niepełnosprawnym, Zapewnianie wsparcia emo-
cjonalnego dla pacjentów chorujących na raka i ich rodzin 
za pośrednictwem interaktywnych forów online, Wsparcie 
w żałobie, Usługi w zakresie opieki, Usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobil-
nych do pobrania, Usługi serwisów społecznościowych onli-
ne, Opieka zastępcza, Doradztwo w przypadku straty bliskiej 
osoby, Doradztwo prawne, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Prawne administrowanie licencjami, Organizowa-
nie świadczenia usług prawnych, Mediacje.

(210) 548130 (220) 2022 10 13
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W PIĄTNICY, Piątnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jogurt naturalny prosty skład

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 06.19.16, 11.01.02, 07.01.09, 
05.01.08, 05.01.09, 05.01.16

(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Jogurty.

(210) 548145 (220) 2022 10 13
(731) SZYMULA ARTUR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POLESKA CHATA tradycyjna receptura wędlin

(531) 27.05.01, 07.01.09, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Nabiał i substytuty nabiału, 
Mięso i wyroby mięsne, Oleje i tłuszcze jadalne, Zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas.

(210) 548158 (220) 2022 10 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budow-
lanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania 
nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, 
usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi 
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w za-
kresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie 
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygoto-
wywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie 
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, 
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wy-
konywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie ga-
raży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów 
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru in-
spekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowa-
nia wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie 
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Pro-
jektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budyn-
ków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji 
budowlanych.

(210) 548209 (220) 2022 10 17
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)

(540) OleoHerbs
(510), (511) 5 Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Zioła, Mieszanki ziołowe, ziołowo-owocowe 
i owocowo-ziołowe o działaniu leczniczym, Napary leczni-
cze, Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Suple-
menty diety do celów medycznych, Preparaty do kąpieli 
leczniczych, 30 Herbata, Napary ziołowe, Herbaty ziołowe 
inne niż do celów leczniczych, Nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, Herbatki w torebkach do zaparzania oraz herbatki 
granulowane, w tym herbatki ziołowe, ziołowo-owocowe 
i owocowo-ziołowe, Wyciągi i nalewki herbaciane spożyw-
cze inne niż do celów leczniczych, w tym na bazie herbat 
ziołowych, ziołowo-owocowych i owocowo-ziołowych.

(210) 548221 (220) 2022 10 17
(731) CHOJNACKA EMILIA, KOZŁOWSKI GRZEGORZ  

HALLO KEBAP EMILIA CHOJNACKA  
I GRZEGORZ KOZŁOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Karpacz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALLO KEBAP

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 01.15.05, 08.07.10
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Drób, Gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Go-
towe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Na-
poje mleczne, Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], 
Frytki, Dipy na bazie produktów mlecznych, 30 Sos do keba-
bów, Naleśniki, Tortille, Sosy [przyprawy], Sosy, Mięsne sosy, 
Przyprawy, Chleb i bułki, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Usługi barów i restauracji, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Usługi restauracji szybkiej 
obsługi, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Bary szyb-
kiej obsługi [snack-bary], Usługi barowe, Usługi restauracyjne, 
Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi restauracji fast-
-food, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i napojów.

(210) 548256 (220) 2022 10 15
(731) KIMLA PRZEMYSŁAW POLCOM, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) powerlight
(510), (511) 7 Maszyny do formowania maszynowego, mia-
nowicie obrabiarki, maszyny do grawerowania laserowego, 
maszyny do cięcia strumieniem wody, plotery tnące, ma-
szyny do grawerowania, obrabiarki CNC, Maszyny do obróbki 
kamienia i metalu, mianowicie obrabiarki, maszyny do grawe-
rowania laserowego, maszyny do cięcia strumieniem wody, 
plotery tnące, maszyny do grawerowania, obrabiarki CNC, 
Obrabiarki do metalu, mianowicie: obrabiarki, maszyny 
do grawerowania laserowego, maszyny do cięcia strumie-
niem wody, plotery tnące, maszyny do grawerowania, ob-
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rabiarki CNC, Roboty jako maszyny, mianowicie: obrabiarki, 
maszyny do grawerowania laserowego, maszyny do cięcia 
strumieniem wody, plotery tnące, maszyny do grawerowa-
nia, obrabiarki CNC, Wiertarki, Wycinarki laserowe, Wycinarki 
plazmowe.

(210) 548259 (220) 2022 10 15
(731) KIMLA PRZEMYSŁAW POLCOM, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) flashlight
(510), (511) 7 Maszyny do formowania maszynowego, mia-
nowicie obrabiarki, maszyny do grawerowania laserowego, 
maszyny do cięcia strumieniem wody, plotery tnące, ma-
szyny do grawerowania, obrabiarki CNC, Maszyny do obróbki 
kamienia i metalu, mianowicie obrabiarki, maszyny do grawe-
rowania laserowego, maszyny do cięcia strumieniem wody, 
plotery tnące, maszyny do grawerowania, obrabiarki CNC, 
Obrabiarki do metalu, mianowicie: obrabiarki, maszyny 
do grawerowania laserowego, maszyny do cięcia strumie-
niem wody, plotery tnące, maszyny do grawerowania, ob-
rabiarki CNC, Roboty jako maszyny, mianowicie: obrabiarki, 
maszyny do grawerowania laserowego, maszyny do cięcia 
strumieniem wody, plotery tnące, maszyny do grawerowa-
nia, obrabiarki CNC, Wiertarki, Wycinarki laserowe, Wycinarki 
plazmowe.

(210) 548264 (220) 2022 10 18
(731) DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHA-MAN

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty toaletowe, 
Kosmetyki do włosów, Olejki do aromaterapii [do użytku ko-
smetycznego], Olejki zapachowe, Olejki eteryczne, Preparaty 
aromaterapeutyczne.

(210) 548289 (220) 2022 10 18
(731) HALIGOWSKI WOJCIECH P.P.H.U. HITPOL, Świlcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ceremony

(531) 29.01.05, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 Baterie, Baterie anodowe, Baterie suche, Bate-
rie litowe, Jednostki zasilania [baterie], Baterie litowo-jonowe, 
Ładowalne baterie elektryczne, Baterie akumulatorowe lito-
we, Baterie akumulatorowe do mobilnych urządzeń teleko-
munikacyjnych, Ogniwa i baterie elektryczne, Ogniwa i ba-
terie suche, Baterie do ponownego ładowania, 35 Reklama, 
Promocja sprzedaży, Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej towarów: baterie, baterie anodowe, 
baterie suche, baterie litowe, jednostki zasilania [baterie], 
baterie litowo-jonowe, ładowalne baterie elektryczne, ba-
terie akumulatorowe litowe, baterie akumulatorowe do mo-
bilnych urządzeń telekomunikacyjnych, ogniwa i baterie 

elektryczne, ogniwa i baterie suche, baterie do ponowne-
go ładowania, Usługi sprzedaży hurtowej towarów: baterie, 
baterie anodowe, baterie suche, baterie litowe, jednostki 
zasilania [baterie], baterie litowo-jonowe, ładowalne bate-
rie elektryczne, baterie akumulatorowe litowe, baterie aku-
mulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, 
ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa i baterie suche, baterie 
do ponownego ładowania.

(210) 548293 (220) 2022 10 18
(731) LEWANDOWSKI PIOTR GINO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEL SINCE OF 2022

(531) 21.03.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 548303 (220) 2022 10 18
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 06.03.06, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budow-
lanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania 
nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, 
usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi 
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w za-
kresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie 
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygoto-
wywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie 
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, 
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wy-
konywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie ga-
raży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów 
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru In-
spekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowa-
nia wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie 
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Pro-
jektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budyn-
ków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji 
budowlanych.
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(210) 548311 (220) 2022 10 18
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA NARODOWA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, 
Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na ba-
zie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako za-
kupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepach, przez internet z dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, 
kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spo-
żywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso 
solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty goto-
we na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, prze-
twory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy 
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, 
produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki 
nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wą-
troba, wędliny, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, 
zwierzęcy szpik kostny jadalny .

(210) 548312 (220) 2022 10 18
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA NARODOWE
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, 
Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na ba-
zie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako za-
kupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepach, przez internet z dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów lecz-

niczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, 
kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spo-
żywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso 
solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty goto-
we na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, prze-
twory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy 
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, 
produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki 
nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wą-
troba, wędliny, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, 
zwierzęcy szpik kostny jadalny .

(210) 548313 (220) 2022 10 18
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje musujące, 
izotoniczne, pastylki do napojów musujących, wody witami-
nizowane.

(210) 548315 (220) 2022 10 18
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA NARODOWY
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, 
Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na ba-
zie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako za-
kupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, 
Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
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solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty goto-
we na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Prze-
twory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy 
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, 
Produkty z branż: spożywczej, Odzieżowej, Obuwniczej, Raki 
nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, 
Zwierzęcy szpik kostny jadalny.

(210) 548317 (220) 2022 10 18
(731) SOBIESZEK MIECZYSŁAW ROBOTY ZIEMNE, Kamień 

Pomorski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yellow house DZIWNÓW

(531) 07.01.08, 06.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Wynajem domów letniskowych.

(210) 548322 (220) 2022 10 18
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ON UP
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje musujące, 
izotoniczne, pastylki do napojów musujących, wody witami-
nizowane.

(210) 548330 (220) 2022 10 19
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Laktea mama
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 548353 (220) 2022 10 20
(731) KMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 15.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Akumulatory do pojazdów elektrycznych, 
Akumulatory energii fotowoltaicznej, Akumulatory, elektrycz-
ne, do pojazdów, Analizatory energii elektrycznej, Aparatura 
do kondycjonowania energii, Aparatura i urządzenia do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Banki 
energii, Baterie, Dzielniki mocy [elektryczne], Elektroniczne 
systemy kontrolne, Elektryczne bezpieczniki stykowe, Elek-
tryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, Fo-

towoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia 
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, Instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], In-
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], Inwertory prądu stałego/ prądu 
zmiennego, Jednostki zasilania [baterie], Jednostki zasilania 
[transformatory], Kolektory słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, Kontrolery i regulatory, Ładowarki, Ładowarki 
do samochodów elektrycznych, Oprogramowanie do sztucz-
nej inteligencji do pojazdów, Oprogramowanie do zarządza-
nia danymi, Panele słoneczne, Prąd (Prostowniki -), Prostow-
niki, Przemienniki [inwertory] do dostaw energii elektrycznej, 
Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przyrządy do pomia-
ru energii elektrycznej, Regulatory elektryczne, Regulatory 
energii, Regulatory napięcia, Stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, Stacje ładowania do pojazdów hybrydowych 
typu plug-in, Superkondensatory do magazynowania ener-
gii, Transformatory, Ultrakondensatory do magazynowania 
energii, Urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowa-
nia zużycia energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na ener-
gię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do kontroli, Zasi-
lacze przenośne (akumulatory), 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej energii elektrycznej, Administracja biznesowa 
w zakresie transportu i dostaw, Administrowanie i zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Administrowanie sprzedażą, Mar-
keting bezpośredni, Nadzór nad działalnością gospodarczą, 
Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Organi-
zacja działalności gospodarczej, Organizacja targów w celach 
handlowych i reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizo-
wanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, Pozyskiwanie kontraktów do-
tyczących dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, Reklama i marketing, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej paliw gazowych w systemie sieciowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych 
i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Promocja sprzedaży, 37 Serwis instalacji elektrycz-
nych oraz ich naprawa i konserwacja, Instalacja, konserwacja 
i naprawa sprzętu, urządzeń i przyrządów do stacji ładowa-
nia pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu 
plug-in, Instalacja i konserwacja paneli słonecznych, Usługi 
ładowania pojazdów elektrycznych, Usługi ładowania aku-
mulatorów pojazdów elektrycznych, Konserwacja i naprawa 
pojazdów elektrycznych, Instalacja, konserwacja i naprawa 
urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacja sys-
temów energii słonecznej.

(210) 548359 (220) 2022 10 19
(731) WODY MIEJSKIE STARGARD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wody Miejskie Stargard
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(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 11 Ścieki (instalacje do oczyszczania wód ście-
kowych), 39 Woda (dystrybucja), Zaopatrywanie w wodę, 
40 Uzdatnianie wody (oczyszczanie wody).

(210) 548400 (220) 2022 10 21
(731) TDJ EQUITY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Grenevia
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie i kiero-
wanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Księgowość, 
Rachunkowość, Doradztwo w zakresie zarządzania, Zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, 36 Działalność finansowa z wyłączeniem ubez-
pieczenia i funduszy emerytalnych, Udzielanie kredytów, 
Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowanie fundu-
szy wzajemnych, Administrowanie funduszami wspólnego 
inwestowania, Doradztwo w zakresie inwestowania, Doradz-
two w zakresie inwestowania w tereny, Doradztwo w zakre-
sie inwestowania w oprogramowanie, Doradztwo w zakre-
sie inwestowania w zasoby ludzkie, Doradztwo finansowe, 
Inwestowanie kapitału, Udzielanie informacji finansowych 
w sprawach inwestowania skierowanego na sprawy ochrony 
środowiska, Usługi finansowe, Zarządzanie finansowe spół-
kami holdingowymi, Inwestycje przemysłowe, Inwestycje 
finansowe, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątkowe 
[nieruchomości], Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednic-
two w usługach finansowych, Pośrednictwo w sprawach 
inwestycji finansowych, Pośrednictwo w zakresie inwestycji 
finansowych w firmy energetyczne, Inwestycje w fundusze 
powiernicze, Inwestycje finansowe w dziedzinie papierów 
wartościowych, 42 Usługi w dziedzinie technologii środo-
wiskowej, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie 
generowania energii alternatywnych, Analizy technologicz-
ne związane z zapotrzebowaniem na energie i prąd osób 
trzecich, Udostępnianie danych technologicznych na temat 
innowacji mających na uwadze ochronę środowiska, Do-
radztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzi-
nie zaopatrzenia w prąd i energię odnawialną, Programowa-
nie oprogramowania do zarządzania energią odnawialną, 
Opomiarowanie odnawialnej energii elektrycznej, Wdraża-
nie inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid.

(210) 548401 (220) 2022 10 21
(731) TDJ EQUITY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grenevia

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie i kiero-
wanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Księgowość, 
Rachunkowość, Doradztwo w zakresie zarządzania, Zarzą-

dzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, 36 Działalność finansowa z wyłączeniem ubez-
pieczenia i funduszy emerytalnych, Udzielanie kredytów, 
Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowanie fundu-
szy wzajemnych, Administrowanie funduszami wspólnego 
inwestowania, Doradztwo w zakresie inwestowania, Doradz-
two w zakresie inwestowania w tereny, Doradztwo w zakre-
sie inwestowania w oprogramowanie, Doradztwo w zakre-
sie inwestowania w zasoby ludzkie, Doradztwo finansowe, 
Inwestowanie kapitału, Udzielanie informacji finansowych 
w sprawach inwestowania skierowanego na sprawy ochrony 
środowiska, Usługi finansowe, Zarządzanie finansowe spół-
kami holdingowymi, Inwestycje przemysłowe, Inwestycje 
finansowe, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątkowe 
[nieruchomości], Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednic-
two w usługach finansowych, Pośrednictwo w sprawach 
inwestycji finansowych, Pośrednictwo w zakresie inwestycji 
finansowych w firmy energetyczne, Inwestycje w fundusze 
powiernicze, Inwestycje finansowe w dziedzinie papierów 
wartościowych, 42 Usługi w dziedzinie technologii środo-
wiskowej, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie 
generowania energii alternatywnych, Analizy technologicz-
ne związane z zapotrzebowaniem na energie i prąd osób 
trzecich, Udostępnianie danych technologicznych na temat 
innowacji mających na uwadze ochronę środowiska, Do-
radztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzi-
nie zaopatrzenia w prąd i energię odnawialną, Programowa-
nie oprogramowania do zarządzania energią odnawialną, 
Opomiarowanie odnawialnej energii elektrycznej, Wdraża-
nie inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid.

(210) 548403 (220) 2022 10 21
(731) TDJ EQUITY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grenevia

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie i kiero-
wanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Księgowość, 
Rachunkowość, Doradztwo w zakresie zarządzania, Zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, 36 Działalność finansowa z wyłączeniem 
ubezpieczenia i funduszy emerytalnych, Udzielanie kre-
dytów, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowa-
nie funduszy wzajemnych, Administrowanie funduszami 
wspólnego inwestowania, Doradztwo w zakresie inwe-
stowania, Doradztwo w zakresie inwestowania w tereny, 
Doradztwo w zakresie inwestowania w oprogramowanie, 
Doradztwo w zakresie inwestowania w zasoby ludzkie, 
Doradztwo finansowe, Inwestowanie kapitału, Udzielanie 
informacji finansowych w sprawach inwestowania skiero-
wanego na sprawy ochrony środowiska, Usługi finansowe, 
Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Inwesty-
cje przemysłowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapi-
tałowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Pośrednic-
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two inwestycyjne, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Pośred-
nictwo w zakresie inwestycji finansowych w firmy energe-
tyczne, Inwestycje w fundusze powiernicze, Inwestycje fi-
nansowe w dziedzinie papierów wartościowych, 42 Usługi 
w dziedzinie technologii środowiskowej, Usługi doradztwa 
technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych, Analizy technologiczne związane z zapotrze-
bowaniem na energie i prąd osób trzecich, Udostępnianie 
danych technologicznych na temat innowacji mających 
na uwadze ochronę środowiska, Doradztwo związane 
z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia 
w prąd i energię odnawialną, Programowanie oprogramo-
wania do zarządzania energią odnawialną, Opomiarowanie 
odnawialnej energii elektrycznej, Wdrażanie inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych Smart Grid.

(210) 548405 (220) 2022 10 21
(731) TDJ EQUITY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grenevia

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie i kiero-
wanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Księgowość, 
Rachunkowość, Doradztwo w zakresie zarządzania, Zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, 36 Działalność finansowa z wyłączeniem 
ubezpieczenia i funduszy emerytalnych, Udzielanie kre-
dytów, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowa-
nie funduszy wzajemnych, Administrowanie funduszami 
wspólnego inwestowania, Doradztwo w zakresie inwe-
stowania, Doradztwo w zakresie inwestowania w tereny, 
Doradztwo w zakresie inwestowania w oprogramowanie, 
Doradztwo w zakresie inwestowania w zasoby ludzkie, 
Doradztwo finansowe, Inwestowanie kapitału, Udzielanie 
informacji finansowych w sprawach inwestowania skiero-
wanego na sprawy ochrony środowiska, Usługi finansowe, 
Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Inwesty-
cje przemysłowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapi-
tałowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Pośrednic-
two inwestycyjne, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Pośred-
nictwo w zakresie inwestycji finansowych w firmy energe-
tyczne, Inwestycje w fundusze powiernicze, Inwestycje fi-
nansowe w dziedzinie papierów wartościowych, 42 Usługi 
w dziedzinie technologii środowiskowej, Usługi doradztwa 
technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych, Analizy technologiczne związane z zapotrze-
bowaniem na energie i prąd osób trzecich, Udostępnianie 
danych technologicznych na temat innowacji mających 
na uwadze ochronę środowiska, Doradztwo związane 
z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia 
w prąd i energię odnawialną, Programowanie oprogramo-
wania do zarządzania energią odnawialną, Opomiarowanie 
odnawialnej energii elektrycznej, Wdrażanie inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych Smart Grid.

(210) 548411 (220) 2022 10 21
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Ćwikła Z CHRZANEM  

wysoka zawartość chrzanu

(531) 05.09.03, 05.09.21, 19.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Warzywa przetworzone, Warzywa w sło-
ikach, Sałatki warzywne.

(210) 548432 (220) 2022 10 20
(731) IGNIBIT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGNIBIT

(531) 26.11.09, 26.11.12, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Komputerowe pro-
gramy operacyjne, Nagrane programy komputerowe, Opro-
gramowanie komputerowe [programy], Programy kompute-
rowe do pobrania, Interaktywne multimedialne programy 
komputerowe, Wstępnie nagrane programy komputerowe, 
Programy sterujące komputerowe, nagrane, Programy kom-
puterowe do gier, Programy komputerowe do zarządzania 
projektami, Programy komputerowe do zarządzania siecia-
mi, Użytkowe programy komputerowe do pobrania, Progra-
my komputerowe do obsługi pojazdów, Programy kompute-
rowe do celów edukacji, Programy komputerowe do nagra-
nych gier, Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, 
Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Pro-
gramy komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy 
komputerowe do obsługi gier, Programy komputerowe 
do przetwarzania danych, Programy do gier wideo [oprogra-
mowanie komputerowe], Programy komputerowe [softwa-
re] do gier wideo, Programy komputerowe do użycia w tele-
komunikacji, Komputerowe programy użytkowe do zarzą-
dzania plikami, Programy komputerowe do projektowania 
interfejsów użytkownika, Programy komputerowe do korzy-
stania z Internetu i sieci www, Programy komputerowe 
do odczytu maszynowego, stosowane do odtwarzania mu-
zyki, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglą-
danie i przeszukiwanie baz danych on-line, Programy kom-
puterowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub siecia-
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mi komputerowymi, Programy i oprogramowanie kompute-
rowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefo-
nach komórkowych, Programy komputerowe do telewizji 
interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, Progra-
my komputerowe do przeszukiwania zawartości kompute-
rów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, 
Komputerowe systemy operacyjne, Oprogramowanie sprzę-
towe, Akceleratory graficzne, Akceleratory wideo, Aparatura 
interfejsowa do komputerów, Aplikacje do pobrania do użyt-
ku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Aplikacje do przepływu pracy, Programy kom-
puterowe przechowywane w formie cyfrowej, Programy 
komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], Programy 
komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy 
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów ka-
sowych, Oprogramowanie komputerowe [programy] do za-
rządzania bazami danych, Programy komputerowe umożli-
wiające dostęp i korzystanie z Internetu, Programy kompute-
rowe do użytku w autonomicznym kierowaniu pojazdami, 
Programy komputerowe do użytku w autonomicznej kon-
troli pojazdów, Programy komputerowe do użytku we wspo-
maganym kierowaniu pojazdami, Programy komputerowe 
do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, Programy 
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, 
Programy komputerowe do gier wideo i gier komputero-
wych, Programy komputerowe do edytowania obrazów, 
dźwięku i wideo, Programy komputerowe do zapewniania 
widoku 360 stopni dookoła pojazdu, Sprzęt z zakresu rzeczy-
wistości wirtualnej, Zestawy na głowę do rzeczywistości wir-
tualnej, Oprogramowanie gier, Dyski gier komputerowych, 
Oprogramowanie gier elektronicznych, Ładowalne progra-
my gier komputerowych, Programy do gier do automatów 
do gier wideo, Sprzęt komputerowy do gier komputerowych 
i gier hazardowych, Programy interaktywnych gier wideo, 
Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Nagrane 
programy gier komputerowych, Oprogramowanie gier kom-
puterowych rozrywkowych, Programy do interaktywnych 
gier multimedialnych, Oprogramowanie do gier do użytku 
z konsolami do gier wideo, Programy interaktywnych multi-
medialnych gier komputerowych, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Apli-
kacje mobilne do zamawiania taksówek, Edukacyjne opro-
gramowanie komputerowe, Firmware (oprogramowanie 
wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie do papiero-
sów elektronicznych, Freeware [oprogramowanie darmowe], 
Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę in-
formacji, Interaktywne oprogramowanie komputerowe za-
pewniające informacje co do nawigacji i podróży, Interak-
tywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, 
Interaktywne programy gier komputerowych, Interfejsy 
komputerowe, Kartridże [oprogramowanie] do użytku 
z komputerami, Karty magnetyczne stanowiące oprogramo-
wanie komputerowe, Kodowane karty dostępu do oprogra-
mowania komputerowego, Oprogramowanie dekoderów, 
Oprogramowanie czytników kart, Oprogramowanie bioin-
formatyczne, Oprogramowanie adaptacyjne, Narzędzia 
do opracowywania oprogramowania komputerowego, Mo-
bilne aplikacje, Komputery do zarządzania urządzeniami ste-
rującymi do samolotów, Komputerowe wygaszacze ekranu, 
do pobrania, Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Kompu-
terowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów ko-
mórkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykony-

wania komputerowych prac konserwacyjnych], Kompute-
rowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe oprogra-
mowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe 
oprogramowanie antywirusowe, Kompilatory, Kodowane 
programy, Oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 
Oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, Oprogra-
mowanie do inżynierii chemicznej, Oprogramowanie 
do inżynierii elektrycznej, Oprogramowanie do kompono-
wania muzyki, Oprogramowanie do komputerów osobi-
stych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, Oprogra-
mowanie do handlu w ramach globalnej sieci telekomuni-
kacyjnej, Oprogramowanie do eliminacji hałasu, Oprogra-
mowanie do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, Opro-
gramowanie do edytowania, Oprogramowanie do budow-
nictwa wodno-lądowego, Oprogramowanie do automaty-
zacji fabryki, Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramo-
wanie dla nauki, Oprogramowanie dla studentów, Opro-
gramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramo-
wanie do analizy mowy, Oprogramowanie do analizy twa-
rzy, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, 
Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, 
Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania pro-
blemów, Oprogramowanie do produkcji, Oprogramowanie 
do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami ma-
gnetycznymi i elektronicznymi, Oprogramowanie do opra-
cowywania stron internetowych, Oprogramowanie 
do ochrony prywatności, Oprogramowanie do muzyki, Słu-
chawki do gier z wirtualną rzeczywistością, Oprogramowa-
nie rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie gier rze-
czywistości wirtualnej, Oprogramowanie rzeczywistości 
wirtualnej do edukacji medycznej, Okulary do rzeczywisto-
ści wirtualnej, Komputery i sprzęt komputerowy, Sprzęt pe-
ryferyjny do komputerów, Audiowizualne zestawy słu-
chawkowe do grania w gry wideo, Oprogramowanie 
do wirtualnej klasy, 28 Gry elektroniczne, Edukacyjne gry 
elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry elektroniczne, 
Elektroniczne gry planszowe, Przenośne [podręczne] elek-
troniczne gry wideo, Elektroniczne gry edukacyjne dla 
dzieci, Gry elektroniczne inne niż te przystosowane 
do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, Gry, Urzą-
dzenia do gier, Maszyny do gier, Konsole do gier, Myszy 
do gier komputerowych, Urządzenia do gier komputero-
wych, Kontrolery do konsoli gier, 41 Usługi w zakresie gier 
w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci kom-
puterowej, Usługi gier, Organizowanie gier, Usługi gier onli-
ne, Usługi w zakresie gier wojennych, Udostępnianie inte-
raktywnych gier komputerowych online, Wypożyczanie 
maszyn do gier wideo, Udostępnianie gier komputerowych 
on-line, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia rzeczywistości wirtualnej, Projektowanie i opracowywa-
nia oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogra-
mowania do wirtualnej rzeczywistości, Aktualizacja opro-
gramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bez-
pieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom 
komputerowym, Aktualizowanie stron internetowych, Udo-
stępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez 
chmury obliczeniowe, Udostępnianie wirtualnych środo-
wisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Opra-
cowywanie programów do symulacji eksperymentów lub 
serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycz-
nym, Projektowanie gier, Opracowywanie oprogramowania 
gier komputerowych, Programowanie komputerowe w za-
kresie gier wideo i gier komputerowych, Projektowanie 
oprogramowania do gier wideo, Opracowywanie oprogra-
mowania do gier wideo.
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(210) 548434 (220) 2022 10 20
(731) KOZŁOWSKI MACIEJ CONSULTING,  

TRADE & CONSTRUCTIONS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poleczki Residence Apartments

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.10, 26.01.18
(510), (511) 43 Organizowanie zakwaterowania dla turystów, 
Wynajmowanie pokoi, Rezerwacja pokoi, Tymczasowy wy-
najem pokoi, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Usługi hotelowe, 
Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi restauracyjne.

(210) 548440 (220) 2022 10 21
(731) WILCZEWSKI TOMASZ, Kwidzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMOPEKSIS University

(531) 02.01.23, 02.01.30, 20.07.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multime-
dialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażo-
we, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie 
gier wideo, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi 
wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, 
rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie [organizacja] 
działalnością kulturalną, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć 
edukacyjnych, Akredytacja kompetencji zawodowych, Akre-
dytacja usług edukacyjnych, Centra rozrywki, Biura rezerwa-
cji w zakresie rozrywki, Dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie informacji dotyczących książek, Dostarczanie 
informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie 
rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci na-
granej muzyki, Dystrybucja filmów, Fankluby, Fotoreportaże, 
Imprezy taneczne, Informacja o rozrywce, Informacja o wy-
poczynku, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, 
Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z kom-
puterowej bazy danych lub Internetu, Nauczanie i szkolenia, 

Nauczanie indywidualne, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], 
Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności edukacyjnych 
na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych 
na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych 
na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, 
Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i prowadze-
nie balów, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultural-
nych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizowa-
nie fanklubów, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, 
Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizo-
wanie konkursów, Organizowanie lokalnych wydarzeń kultu-
ralnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, 
Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizo-
wanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Orga-
nizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie tur-
niejów rekreacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów 
w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie zajęć rekreacyj-
nych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, 
Planowanie specjalnych imprez, Planowanie widowisk, 
Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Pokazy uprzednio 
nagranych programów rozrywkowych, Prezentacja filmów, 
Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja progra-
mów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo, Produkcja programów 
telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, 
Produkcja programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja 
przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, Udo-
stępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Udostępnianie instrukcji do gry planszowej Go, Udostępnia-
nie informacji online związanych z mediami audiowizualny-
mi, Udostępnianie informacji dotyczących filmów.

(210) 548493 (220) 2022 10 24
(731) KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czysto i Pięknie jawa SIEĆ PARTNERSKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.05, 
05.05.20

(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Usługi w zakresie prezentacji produktów, Kampa-
nie marketingowe, Aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Reklama za pośrednictwem poczty, prasy, środków masowe-
go przekazu, gazetek reklamowych, folderów, rozpowszech-
niania próbek reklamowych, gazetek reklamowych, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalają-
cych wygodnie je oglądać i kupować w sklepie wielobran-
żowym, w tym online, obejmującym: produkty spożywcze, 
artykuły użytku codziennego, artykuły chemii gospodarczej, 
kosmetyki, środki opatrunkowe, farmaceutyki, artykuły AGD, 
artykuły przemysłowe, materiały piśmiennicze, elektronikę, 
artykuły dla ogrodnictwa i rolnictwa.
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(210) 548497 (220) 2022 10 24
(731) CENTRUM CERTYFIKACJI BARG SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CCB CENTRUM CERTYFIKACJI BARG

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 26.15.09
(510), (511) 41 Szkolenia przemysłowe, Organizowanie szko-
leń związanych z branżą budowlaną, Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Usługi w zakresie 
szkolenia i kształcenia zawodowego, Szkolenia dla dorosłych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szko-
leniowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organiza-
cja szkoleń, Organizowanie i prowadzanie konferencji i se-
minariów, Szkolenia personelu, Szkolenia w zakresie obsługi 
urządzeń i instrumentów naukowych do badań laboratoryj-
nych, Szkolenie techniczne związane z geotechniką, Usługi 
w zakresie szkoleń inżynieryjnych, 42 Certyfikacja [kontrola 
jakości], Testowanie jakości produktów do celów certyfika-
cji, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standar-
dów, Kontrola jakości materiałów budowlanych, Testowa-
nie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Badania 
geologiczne, Badania geotechniczne, Badania inżynieryjne, 
Badania laboratoryjne, Badania naukowe i przemysłowe, Ba-
dania w dziedzinie budownictwa, Badanie jakości produktów, 
Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, Do-
radztwo w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo w zakresie 
zapewniania jakości, Geologiczne (Badania -), Inspekcja towa-
rów w zakresie kontroli jakości, Kontrola i testowanie jakości, 
Kontrola jakości, Kontrola jakości wytworzonych produktów, 
Laboratoria badawcze, Ocena jakości, Przeprowadzanie ba-
dań jakościowych, Sporządzanie raportów dotyczących ba-
dań technicznych, Sprawdzanie jakości, Świadczenie usług 
zapewniania jakości, Usługi zapewnienia jakości, Testowanie, 
analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfika-
cji, Usługi testowania zgodności, Usługi w zakresie inspekcji 
technicznej.

(210) 548500 (220) 2022 10 24
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) InSync
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Po-
lepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], Bakterie [inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych], Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożyt-
nicze], Środki do ochrony nasion, Aktywatory biologiczne, 
Aktywatory kompostu, Aktywatory [środki chemiczne], Na-
turalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnic-
twie, Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami 
do fungicydów, Środki nawilżające do użytku jako środki 
wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki nawil-

żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, Środki 
nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, 
Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki ochrony 
roślin przeciw patogenom, Produkty chemiczne do hamo-
wania rozwoju chwastów, Środki chemiczne do stosowa-
nia w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, 
preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, 
środki przeciw pasożytom], Biostymulatory (środki oddzia-
łujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik 
pokarmowy), 5 Pestycydy, Preparaty chemiczne do zwalcza-
nia szkodników, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, 
Preparaty do niszczenia robactwa, Insektycydy do użytku 
w rolnictwie, Fungicydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie.

(210) 548501 (220) 2022 10 24
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) Synchronize
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Po-
lepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], Bakterie [inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych], Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożyt-
nicze], Środki do ochrony nasion, Aktywatory biologiczne, 
Aktywatory kompostu, Aktywatory [środki chemiczne], Na-
turalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnic-
twie, Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami 
do fungicydów, Środki nawilżające do użytku jako środki 
wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki nawil-
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, Środki 
nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, 
Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki ochrony 
roślin przeciw patogenom, Produkty chemiczne do hamo-
wania rozwoju chwastów, Środki chemiczne do stosowa-
nia w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, 
preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, 
środki przeciw pasożytom], Biostymulatory (środki oddzia-
łujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik 
pokarmowy), 5 Pestycydy, Preparaty chemiczne do zwalcza-
nia szkodników, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, 
Preparaty do niszczenia robactwa, Insektycydy do użytku 
w rolnictwie, Fungicydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie.

(210) 548507 (220) 2022 10 24
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kerfuś
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Automaty sprzedają-
ce chłodnicze, Automatyczne maszyny dozujące, Dystrybu-
tory automatyczne, 9 Roboty edukacyjne, Roboty humano-
idalne wyposażone w sztuczną inteligencję do użytku w ba-
daniach naukowych, Oprogramowanie użytkowe do robo-
tów, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, Oprogra-
mowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem 
maszynowym, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne 
oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, Interaktywne rozrywkowe oprogra-
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mowanie komputerowe do gier wideo, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie 
do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych 
online, Oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, Opro-
gramowanie do wideo interaktywnego, Oprogramowanie 
gier interaktywnych, Oprogramowanie interaktywne oparte 
na sztucznej inteligencji, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, 
Oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla rozrywki 
interaktywnej, Oprogramowanie komputerowe do tablic in-
teraktywnych, Oprogramowanie do rozpoznawania gestów, 
Oprogramowanie do rozpoznania mowy, Oprogramowanie 
do sterowania maszynami, Oprogramowanie do mediów 
i publikowania, Oprogramowanie do optycznego rozpozna-
wania kodów kreskowych [OBR], Pobieralne gry kompute-
rowe, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 28 In-
teligentne roboty do zabawy, Roboty zabawki sterowane 
za pomocą radia, Roboty zabawkowe, Roboty zmieniające 
się w inne zabawki, Przenośne [podręczne] elektroniczne 
gry wideo, Automaty rozrywkowe na monety, Elektroniczne 
urządzenia rozrywkowe zawierające wyświetlacze ciekłokry-
staliczne, Gry, Gry elektroniczne, Gry-łamigłówki logiczne, 
Gry planszowe, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Edukacyjne 
gry elektroniczne, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, 
Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne zabawki wie-
lofunkcyjne, Pojazdy sterowane radiowo [zabawki], Przeno-
śne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, 
Zabawki, Zabawki dla dzieci, Zabawki do tłumaczenia uczuć 
zwierząt domowych, Zabawki edukacyjne, Zabawki elektro-
niczne, Zabawki inteligentne, Zabawki mówiące, Zabawki 
na baterie, Zabawki nakręcane, Zabawki przystosowane 
do celów edukacyjnych, Zabawki w postaci przekształca-
nych pojazdów-robotów, Zabawki zawierające skarbonki, 
Zabawki zdalnie sterowane, Zdalnie sterowane zabawki elek-
troniczne, Zabawki w postaci mechanicznych dozowników 
słodyczy, Gry związane z postaciami fikcyjnymi, 29 Dżemy, 
Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Chipsy ziemniaczane, 
Bita śmietana, Galaretki, Galaretki owocowe, Desery jogur-
towe, Jogurty, Jogurty pitne, Jogurty smakowe, Koktajle 
mleczne, Masło arachidowe, Masło z orzechów, Marmolada, 
Napoje mleczne, Napoje mleczne z kakao, Napoje mlecz-
ne z przewagą mleka, Napoje mleczne zawierające owoce, 
Owoce przetworzone, Przekąski na bazie owoców, Przekąski 
na bazie orzechów, Przekąski z owoców, Batony na bazie 
orzechów i nasion, 30 Galaretki owocowe [słodycze], Owo-
cowe (galaretki -) [słodycze], Wyroby cukiernicze zawierające 
galaretkę, Napoje czekoladowe, Napoje na bazie kakao, Płatki 
śniadaniowe zawierające owoce, Słodycze zawierające owo-
ce, Chrupki serowe [przekąski], Chrupki serowe w kształcie 
kulek [przekąski], Gotowe przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
na bazie zbóż, Przekąski składające się głównie z wyrobów 
cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożo-
wych, Batony czekoladowe, Batony sezamowe, Batony spo-
żywcze na bazie zbóż, Batony zbożowe, Cukierki, batony 
i guma do żucia, Budyń ryżowy, Budyń w proszku, Budynie 
deserowe, Krem budyniowy w proszku, Bułeczki, Bułeczki 
słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Drożdżo-
we bułeczki, Słodkie bułeczki typu muffin, Chałwa, Ciastka, 
Ciasteczka, Cukierki, Czekolada, Gofry, Herbatniki, Karmelki 
[cukierki], Krakersy, Lody mleczne, Lody owocowe, Muesli, 
Musy czekoladowe, Naleśniki, Nugat, Pralinki, Puddingi, Sło-
dycze w postaci musów, Wyroby cukiernicze, 32 Bezalko-
holowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoho-
lowe napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje bez-

alkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Napoje energetyzujące, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje owocowe i soki owo-
cowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Niegazo-
wane napoje bezalkoholowe, Soki owocowe [napoje], Soki 
warzywne [napoje], Lemoniada, Cydr bezalkoholowy, Piwo, 
Piwo bezalkoholowe, Soki, 35 Reklama, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie 
czynności biurowych], Wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja sprze-
daży, Promocja towarów przy pomocy influencerów, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi współpracy z blogerami, 38 Komunikacja 
za pośrednictwem blogów online, Transmisja podkastów, 
41 Rozrywka interaktywna, Organizowanie fanklubów, Usługi 
w zakresie fanklubów, Udostępnianie rozrywki za pośrednic-
twem podkastów, Usługi rozrywkowe obejmujące postacie 
fikcyjne, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, 
Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem publi-
kacji, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach rozryw-
kowych, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia 
się nagraniami audio i wideo, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe.

(210) 548519 (220) 2022 10 25
(731) FEMI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FAIR FUR
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji zwie-
rząt, Szampony dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Ae-
rozole pielęgnujące dla zwierząt, Odświeżacze zapachów 
dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Szampony 
dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Środ-
ki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Szampony dla zwie-
rząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 
Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, 
5 Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Suplementy die-
ty dla zwierząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, Dodatki 
antybiotykowe do pasz dla zwierząt, Dodatki odżywcze 
do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, Obroże 
przeciwpchelne, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
Preparaty do mycia zwierząt odstraszające owady, Owado-
bójcze szampony dla zwierząt, Preparaty do zapobiegania 
przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, Ziołowe maści na rany 
na skórze dla zwierząt domowych, Neutralizatory zapachu 
zwierząt domowych, Preparaty dezodoryzujące do kuwet 
zwierząt domowych, 18 Obroże, Obroże dla zwierząt do-
mowych, Obroże dla zwierząt, Obroże dla psów, Obroże 
dla kotów, Obroże dla zwierząt domowych zawierające in-
formacje medyczne, Smycze dla zwierząt, Skórzane smycze, 
Smycze dla psów, Kagańce, Odzież dla zwierząt, Odzież dla 
zwierząt domowych, Okrycia dla zwierząt, Stroje dla zwierząt 
domowych, Ubranka dla zwierząt, Getry dla zwierząt, Wędzi-
dła dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Kokardy dla zwierząt 
domowych, Nosidełka dla zwierząt [torby], Worki do karmie-
nia zwierząt, Peleryny dla zwierząt domowych, Czapki dla 
zwierząt domowych, Maski przeciw muchom dla zwierząt, 
Wyroby siodlarskie, Pasy do siodła, Siodła na konia, Koce pod 
siodła, Czapraki pod siodła końskie, Siodła do jazdy konnej, 
20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Posłania 
dla zwierząt, Posłania dla zwierząt domowych, Poduszki dla 
zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt, Budki dla 
zwierząt domowych, Budy dla zwierząt domowych, Konte-
nery dla zwierząt domowych, Sofy dla zwierząt domowych, 



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT49/2022

Meble dla zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domo-
wych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Stoły 
do pielęgnacji zwierząt domowych, Nadmuchiwane posła-
nia dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt 
domowych, Poduszki do wyściełania klatek dla zwierząt 
domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt do-
mowych, Transportery dla zwierząt w formie pudeł, Kosze, 
niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, Stoja-
ki na siodła, Stojaki [wieszaki] na siodła, 21 Grzebienie dla 
zwierząt, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, 
Żłoby dla zwierząt, Kuwety dla zwierząt domowych, Miski 
dla zwierząt domowych, Szczotki dla zwierząt domowych, 
Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Klatki dla zwie-
rząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Koryta 
do picia dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, 
Szczotki do zębów dla zwierząt, Szczotki z włosia dla zwie-
rząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, Szu-
felki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, Elektroniczne dozowniki pokarmu 
dla zwierząt domowych, Wkładki przystosowane do kuwet 
zwierząt domowych, 28 Zabawki dla zwierząt domowych, 
Gryzaki, Piłki, Kości gumowe, Gryzaki ze sznurka, 31 Karma 
dla zwierząt, Pasza dla zwierząt, Pasza dla zwierząt domo-
wych zwłaszcza psów i kotów, Proteiny dla zwierząt, Wapno 
do pasz dla zwierząt, Substancje odżywcze i wzmacniające 
dla zwierząt, Produkty uboczne w procesie obróbki ziaren 
zbóż oraz mięsa jako pasza dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, 
Ściółki dla zwierząt domowych, Wióry z drewna do użytku 
jako podściółka dla zwierząt, Żwirek dla kota i dla małych 
zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domo-
wych, Siano jako ściółka dla zwierząt domowych, Słoma 
jako ściółka dla zwierząt domowych, 35 Usługi doradztwa 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlo-
wej, Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodar-
czą handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Pozyski-
wanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
handlowej, Usługi księgowości i rachunkowości, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna artykułów dla zwierząt, kosmetyków dla 
zwierząt, preparatów farmaceutycznych dla zwierząt, bud, 
kojców i legowisk dla zwierząt domowych, poideł i karmi-
deł dla zwierząt, zabawek dla zwierząt, karm i pasz dla zwie-
rząt oraz ściółki dla zwierząt, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
za pośrednictwem internetu artykułów dla zwierząt, kosme-
tyków dla zwierząt, preparatów farmaceutycznych dla zwie-
rząt, bud, kojców i legowisk dla zwierząt domowych, poideł 
i karmideł dla zwierząt, zabawek dla zwierząt, karm i pasz 
dla zwierząt oraz ściółki dla zwierząt, Usługi informacji han-
dlowej dotyczącej artykułów dla zwierząt, kosmetyków dla 
zwierząt, preparatów farmaceutycznych dla zwierząt, bud, 
kojców i legowisk dla zwierząt domowych, poideł i karmideł 
dla zwierząt, zabawek dla zwierząt, karm i pasz dla zwierząt 
oraz ściółki dla zwierząt, Promocja sprzedaży, Reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, Organizowanie 
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania 
rynku, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy to-
warów i prezentowanie usług w celach handlowych i rekla-
mowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, Pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, Sortowanie danych 
w bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami.

(210) 548548 (220) 2022 10 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Al-
kohole wysokoprocentowe [napoje], Wódka, Likiery, Likiery 
kremowe, Likiery ziołowe, Nalewki gorzkie, Likiery owocowe.

(210) 548549 (220) 2022 10 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 26.04.02, 26.03.01, 26.03.11, 
01.15.11, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24

(510), (511) 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, Artykuły do pisania i stemplowania, Artyku-
ły do korektorowania i ścierania, Artykuły biurowe, Artykuły 
papiernicze do pisania, Biurowe artykuły papiernicze, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Kredki świecowe, 
Kredki ołówkowe, Kredki do kolorowania, Pastele [kredki], Pu-
dełka z farbami, Pudełka z farbami dla dzieci, Okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], Pudełka kartotekowe do przecho-
wywania dokumentów biznesowych i osobistych, Aktówki 
[artykuły biurowe], Bloczki do notowania, Cyrkle, Długopisy, 
Ekierki, Etui na przybory do pisania, Flamastry zakreślacze, 
Gumki do ścierania, Kalendarze, Kleje do użytku biurowego, 
Kołonotatniki, Linijki, Markery do dokumentów, Markery i pi-
saki, Materiały do pisania, Naklejki, Notatniki, Notesy, Ołów-
ki, Organizery do użytku biurowego, Papierowe artykuły 
piśmienne, Papierowe materiały biurowe, Pędzle, Piórniki, 
Pisaki kolorowe, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przy-
bory do szkicowania, Przyborniki biurkowe, Przylepne kart-
ki na notatki, Rozszywacze, Dziurkacze, Segregatory, Taśma 
klejąca, Teczki [artykuły biurowe], Temperówki, Zakreślacze, 
Zakładki indeksujące, Zestawy na biurko, Zeszyty.

(210) 548550 (220) 2022 10 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) KAYET
(510), (511) 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły 
do korektorowania i ścierania, Artykuły biurowe, Artykuły pa-
piernicze do pisania, Biurowe artykuły papiernicze, Materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Kredki świecowe, Kred-
ki ołówkowe, Kredki do kolorowania, Pastele [kredki], Pudełka 
z farbami, Pudełka z farbami dla dzieci, Okładki, obwoluty [ar-
tykuły papiernicze], Pudełka kartotekowe do przechowywa-
nia dokumentów biznesowych i osobistych, Aktówki [artykuły 
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biurowe], Bloczki do notowania, Cyrkle, Długopisy, Ekierki, Etui 
na przybory do pisania, Flamastry zakreślacze, Gumki do ście-
rania, Kalendarze, Kleje do użytku biurowego, Kołonotatniki, 
Linijki, Markery do dokumentów, Markery i pisaki, Materiały 
do pisania, Naklejki, Notatniki, Notesy, Ołówki, Organizery 
do użytku biurowego, Papierowe artykuły piśmienne, Papie-
rowe materiały biurowe, Pędzle, Piórniki, Pisaki kolorowe, Przy-
bory szkolne [artykuły piśmienne], Przybory do szkicowania, 
Przyborniki biurkowe, Przylepne kartki na notatki, Rozszywa-
cze, Dziurkacze, Segregatory, Taśma klejąca, Teczki [artykuły 
biurowe], Temperówki, Zakreślacze, Zakładki indeksujące, Ze-
stawy na biurko, Zeszyty.

(210) 548551 (220) 2022 10 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) KAYET KIDS
(510), (511) 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, Artykuły do pisania i stemplowania, Artyku-
ły do korektorowania i ścierania, Artykuły biurowe, Artykuły 
papiernicze do pisania, Biurowe artykuły papiernicze, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Kredki świecowe, 
Kredki ołówkowe, Kredki do kolorowania, Pastele [kredki], Pu-
dełka z farbami, Pudełka z farbami dla dzieci, Okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], Pudełka kartotekowe do przecho-
wywania dokumentów biznesowych i osobistych, Aktówki 
[artykuły biurowe], Bloczki do notowania, Cyrkle, Długopisy, 
Ekierki, Etui na przybory do pisania, Flamastry zakreślacze, 
Gumki do ścierania, Kalendarze, Kleje do użytku biurowego, 
Kołonotatniki, Linijki, Markery do dokumentów, Markery i pi-
saki, Materiały do pisania, Naklejki, Notatniki, Notesy, Ołów-
ki, Organizery do użytku biurowego, Papierowe artykuły 
piśmienne, Papierowe materiały biurowe, Pędzle, Piórniki, 
Pisaki kolorowe, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przy-
bory do szkicowania, Przyborniki biurkowe, Przylepne kart-
ki na notatki, Rozszywacze, Dziurkacze, Segregatory, Taśma 
klejąca, Teczki [artykuły biurowe], Temperówki, Zakreślacze, 
Zakładki indeksujące, Zestawy na biurko, Zeszyty.

(210) 548556 (220) 2022 10 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) KAYET OFFICE
(510), (511) 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, Artykuły do pisania i stemplowania, Artyku-
ły do korektorowania i ścierania, Artykuły biurowe, Artykuły 
papiernicze do pisania, Biurowe artykuły papiernicze, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Kredki świecowe, 
Kredki ołówkowe, Kredki do kolorowania, Pastele [kredki], Pu-
dełka z farbami, Pudełka z farbami dla dzieci, Okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], Pudełka kartotekowe do przecho-
wywania dokumentów biznesowych i osobistych, Aktówki 
[artykuły biurowe], Bloczki do notowania, Cyrkle, Długopisy, 
Ekierki, Etui na przybory do pisania, Flamastry zakreślacze, 
Gumki do ścierania, Kalendarze, Kleje do użytku biurowego, 
Kołonotatniki, Linijki, Markery do dokumentów, Markery i pi-
saki, Materiały do pisania, Naklejki, Notatniki, Notesy, Ołów-
ki, Organizery do użytku biurowego, Papierowe artykuły 
piśmienne, Papierowe materiały biurowe, Pędzle, Piórniki, 
Pisaki kolorowe, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przy-
bory do szkicowania, Przyborniki biurkowe, Przylepne kart-

ki na notatki, Rozszywacze, Dziurkacze, Segregatory, Taśma 
klejąca, Teczki [artykuły biurowe], Temperówki, Zakreślacze, 
Zakładki indeksujące, Zestawy na biurko, Zeszyty.

(210) 548557 (220) 2022 10 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) KAYET ART
(510), (511) 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, Artykuły do pisania i stemplowania, Artyku-
ły do korektorowania i ścierania, Artykuły biurowe, Artykuły 
papiernicze do pisania, Biurowe artykuły papiernicze, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Kredki świecowe, 
Kredki ołówkowe, Kredki do kolorowania, Pastele [kredki], Pu-
dełka z farbami, Pudełka z farbami dla dzieci, Okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], Pudełka kartotekowe do przecho-
wywania dokumentów biznesowych i osobistych, Aktówki 
[artykuły biurowe], Bloczki do notowania, Cyrkle, Długopisy, 
Ekierki, Etui na przybory do pisania, Flamastry zakreślacze, 
Gumki do ścierania, Kalendarze, Kleje do użytku biurowego, 
Kołonotatniki, Linijki, Markery do dokumentów, Markery i pi-
saki, Materiały do pisania, Naklejki, Notatniki, Notesy, Ołów-
ki, Organizery do użytku biurowego, Papierowe artykuły 
piśmienne, Papierowe materiały biurowe, Pędzle, Piórniki, 
Pisaki kolorowe, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przy-
bory do szkicowania, Przyborniki biurkowe, Przylepne kart-
ki na notatki, Rozszywacze, Dziurkacze, Segregatory, Taśma 
klejąca, Teczki [artykuły biurowe], Temperówki, Zakreślacze, 
Zakładki indeksujące, Zestawy na biurko, Zeszyty.

(210) 548562 (220) 2022 10 25
(731) SIECZKA MICHAŁ MS BROKER, Skarżysko Kościelne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIPOTECZNI MS BROKER & PARTNERZY

(531) 07.01.08, 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 
29.01.04

(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, Usługi pośrednic-
twa finansowego.

(210) 548567 (220) 2022 10 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biedronka
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(531) 03.13.09, 03.13.25, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 9 Oprogramowanie, Aplikacje mobilne, Kupony 
mobilne do pobrania, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i promocyjnych, Administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, Administrowanie programów lojalno-
ściowych obejmujących zniżki lub zachęty, Obsługa progra-
mów lojalnościowych, Organizowanie programów lojalno-
ściowych do celów handlowych, promocyjnych lub rekla-
mowych, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościo-
wych, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, promo-
cyjnych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie handlu i usługi 
informacyjne dla konsumentów, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, Promocja towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom [punkty in-
formacji konsumenckiej], Usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Promowanie 
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez konkursy 
promocyjne, Usługi handlu detalicznego, za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu w zakresie żywności, Usługi 
sklepów detalicznych online związane z artykułami spożyw-
czymi, produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie nastę-
pujących towarów: ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze ja-
dalne, mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, buliony gotowe, sałatki gotowe, gotowe dania 
z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: przekąski na bazie orzechów, batony na bazie orzechów 
i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, 
przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, desery jogurto-
we, desery mleczne, zupy, składniki do sporządzania zup, 
mleko, nabiał i substytuty nabiału, jogurty, margaryna, ma-
sło, kefir, mleczne produkty, koktajle mleczne, biały ser, na-
poje mleczne, napoje z jogurtu, produkty serowarskie, twa-
róg, napój sojowy ryż, lody, sól, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczonej online w zakresie następujących towarów: przy-
prawy, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, kawa zbożo-
wa, sago, tapioka, mąka, cukier, miód, melasa, drożdże, pro-
szek do pieczenia, cappuccino, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej i internetowej następujących towarów: sosy, 
przyprawy, sosy, przekąski z produktów zbożowych, kanapki, 
tortille, batony zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe, 
mąka, musli, płatki śniadaniowe, owsianka, płatki jaglane, wy-
roby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety. 
torty, ciasto na wypieki, gorąca czekolada, cukierki, batony 
i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej i internetowej następują-
cych towarów: dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierają-
ce makaron, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
cze i leśne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i interne-
towej następujących towarów: świeże owoce i warzywa, na-
turalne rośliny i kwiaty, kwiaty, ziarna, nasiona, karma dla 
zwierząt domowych, mleko do stosowania jako karma dla 
zwierząt, słód, świeże ziemniaki, surowe ziemniaki, kwiaty 
świeże, cebulki roślin, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje mro-
żone na bazie owoców, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-

nej i internetowej następujących towarów: koktajle bezalko-
holowe, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino, wódka, 
alkohole destylowane, destylowane napoje alkoholowe 
na bazie zbóż, alkoholowe esencje, alkoholowe ekstrakty 
owocowe, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów tekstylnych i przemysłowych, Usługi handlu 
detalicznego i handlu hurtowego w zakresie towarów takich 
jak środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
pieluchy dla niemowląt, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie produktów spożywczych, kosme-
tycznych i pielęgnacyjnych, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu następujących towarów: wyroby tekstylne i substytuty 
wyrobów tekstylnych, tekstylia do sypialni, tekstylia do de-
koracji wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, firany, zasło-
ny, bielizna stołowa i pościelowa, obrusy, środki zapachowe 
do celów domowych, urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, drobne wyroby metalowe, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu następujących towarów: meble 
i akcesoria meblowe do wyposażenia domu, łóżka, pościel, 
materace, poduszki, żaluzje do wnętrz oraz elementy do za-
słon i zasłony do wnętrz, budy kojce i legowiska dla zwierząt 
domowych, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemeta-
lowe, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne arty-
kuły tekstylne, sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu następujących towarów: urządzenia zamia-
tające, czyszczące, myjące i piorące, przybory do użytku do-
mowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarza-
nia szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojem-
niki, materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wypo-
sażenie edukacyjne, walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu następujących towarów: przybory kosme-
tyczne, do higieny i pielęgnacji urody, akcesoria do ubikacji 
i łazienek, kosze na śmieci, przybory do czyszczenia toalety 
i łazienki, artykuły ogrodnicze, szklanki, kieliszki, naczynia 
do picia i akcesoria barowe, artykuły do pielęgnacji odzieży 
i obuwia, odzież, bielizna osobista i nocna, obuwie, części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, gry planszowe, wieszaki 
na ubrania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu następują-
cych towarów: wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki 
na ubrania, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, przyrządy do mierzenia czasu, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, sprzęt do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, maszy-
ny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny i urzą-
dzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i na-
pojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu następujących 
towarów: maszyny biurowe, ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i konserwacji, przybory do układania włosów, przybory 
do obcinania i usuwania włosów, świece, dekoracje świątecz-
ne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu następujących towarów: 
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, maszyny, obrabiarki 
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oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mo-
cowania i łączenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, do naprawy i konserwacji, urządze-
nia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, urządzenia au-
diowizualne i fotograficzne, aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, garnki kuchenne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i Internetu następujących towarów: dywany chod-
niki i maty, artykuły dla zwierząt, meble dla dzieci, wózki dla 
dzieci, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urzą-
dzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (po-
int-to-point), materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
meble ogrodowe, zestawy do malowania dla artystów, ze-
stawy do malowania dla dzieci, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, za pośrednictwem sieci komputerowych i Inter-
netu następujących towarów: urządzenia peryferyjne dosto-
sowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami in-
teligentnymi, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia 
do użytku kuchennego, liny, sznury, pasy i taśmy, filtry 
do użytku domowego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu następujących towarów: 
pieluchy dla niemowląt, preparaty do czyszczenia i odświe-
żania, artykuły do karmienia i smoczki, karmy i pasze dla 
zwierząt, kawa, kapsułki z kawą, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, 36 Emisja talonów, kuponów i bonów warto-
ściowych, Wydawanie bonów wartościowych i kuponów 
jako część programu lojalnościowego dla klientów, Wydawa-
nie bonów wartościowych i kuponów do programów pre-
miowych, Wydawanie bonów wartościowych i kuponów 
do programów lojalnościowych i programów bonusowych, 
Wydawanie kuponów rabatowych, 39 Przewożenie i dostar-
czanie towarów, Dostawa towarów, Dostawa produktów 
spożywczych, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Usłu-
gi dostawy w ten sam dzień, 41 Organizowanie konkursów, 
Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, 
Usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świad-
czone za pośrednictwem Internetu.

(210) 548578 (220) 2022 10 25
(731) ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moya express

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 02.01.30
(510), (511) 35 Organizacja i zarządzanie programami lojalno-
ściowymi dla klientów, Usługi importowe i eksportowe, Usługi 
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagra-
nicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach i/lub 
sklepach, stacjach paliw, poprzez agentów oraz za pośrednic-
twem strony internetowej następujących towarów: ropa naf-
towa, palia stałe, ciekłe, gazowe oraz produkty pochodne, bio-
komponenty do paliw i olejów, Usługi prowadzenia sprzedaży 
na terenie stacji paliwowych następujących towarów: artykuły 
spożywcze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby tyto-
niowe, artykuły papiernicze, wyroby przemysłowe: sprzęt AGD 
oraz kuchenny sprzęt użytkowy, Kosmetyki, oleje, płyny ha-
mulcowe i hydrauliczne, płyny do chłodnic samochodowych, 
środki konserwujące, antykorozyjne i preparaty pielęgnacyjne 

do pojazdów, części i akcesoria samochodowe, Usługi konsul-
tingowe w zakresie obrotu ropą naftową i paliwami ropopo-
chodnymi, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów 
i usług, Usługi reklamowe i promocyjne, Reklamy radiowe, 
Reklama telewizyjna, reklama online w sieci komputerowej, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wy-
robów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych, Doradztwo i pomoc 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Usługi badania rynku, analiza kosztów i cen, Wydawa-
nie i udostępnianie kart lojalnościowych klientów, 37 Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw: tankowanie i obsługa, 
Usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw: kom-
pleksowa obsługa samochodów i motocykli, naprawa, kon-
serwacja, czyszczenie, smarowanie i polerowanie pojazdów, 
wymiana olejów, Naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe 
i lakiernicze, Serwis ogumienia, wymiana, naprawa i wulkani-
zacja opon, wyważanie kół samochodowych, Stacje obsługi 
pojazdów, usługi myjni pojazdów, 39 Usługi transportowe 
i spedycyjne, Towarowy transport drogowy, kolejowy, rzecz-
ny i morski pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, 
Transport poprzez rurociągi, Składowanie, magazynowanie, 
przechowywanie ropy naftowej, paliw płynnych i gazowych, 
Usługi w zakresie przeładunku, pakowania, konfekcjonowania, 
dystrybucji i dostarczania paliw, Usługi w zakresie tworzenia 
i utrzymywania obowiązkowych zapasów paliw w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego, Usługi informa-
cyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, Usługi 
w zakresie odbioru, gromadzenia, transportu i składowania 
odpadów przemysłowych i złomu, odprowadzanie ścieków, 
Wypożyczanie pojazdów, 43 Usługi hotelarskie związane z re-
zerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem 
w hotelach, motelach pensjonatach, domach wczasowych 
i turystycznych, Usługi gastronomiczne związane z podawa-
niem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, 
restauracjach, Przygotowywanie dań na zamówienie oraz 
ich dostawa - catering, Obsługa imprez promocyjnych, przy-
jęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich pole-
gające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, Wynajmowanie 
na posiedzenia sali wyposażonych w sprzęt audiowizualny 
i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.

(210) 548580 (220) 2022 10 25
(731) ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moya energia na drogę!

(531) 27.05.01, 29.01.11, 02.01.30, 24.17.04
(510), (511) 30 Żywność na bazie mąki spożywczej i prepara-
tów zbożowych, Wyroby piekarnicze, ciastkarskie i cukiernicze: 
babki, babeczki, batony, batony zbożowe, batony energetycz-
ne, bezy, biszkopty, bułeczki słodkie, ciastka, gofry, makow-
ce, pączki, pierniczki, rogaliki, rurki, serniki, torty, Wafle suche 
i przekładane, waflowe paluszki i rurki nadziewane, Wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów I orzechów arachidowych, 
Słodycze: cukierki, czekolada, galaretki owocowe, marcepan, 
pastylki i pomadki jako cukierki, słodycze do ssania, Lody spo-
żywcze, desery lodowe, sorbety lodowe, rolady i torty lodowe, 
sosy i polewy do deserów, Kakao, wyroby z kakao, kawa, kawa 
mrożona, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje wzbogacone 
witaminami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne bez-
alkoholowe, napoje owocowe i owocowo - warzywne, nek-
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tary owocowe, woda, woda mineralna, źródlana i gazowana, 
35 Organizacja i zarządzanie programami lojalnościowymi dla 
klientów, Zarządzanie zakupami i transakcjami, Usługi prowa-
dzenia sprzedaży w hurtowniach i/lub sklepach, stacjach pa-
liw oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących 
towarów: paliwa stałe, ciekłe, gazowe oraz produkty pochod-
ne, biokomponenty do paliw i olejów, Usługi prowadzenia 
sprzedaży na terenie stacji paliwowych następujących towa-
rów: artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, 
wyroby tytoniowe, artykuły papiernicze, czasopisma, książki, 
mapy, atlasy samochodowe, Kosmetyki, oleje, płyny hamul-
cowe i hydrauliczne, płyny do chłodnic samochodowych, 
środki konserwujące, antykorozyjne i preparaty pielęgnacyjne 
do pojazdów, Usługi reklamowe i promocyjne, reklama tele-
wizyjna, reklama on-line w sieci komputerowej, Wydawanie 
i udostępnianie kart lojalnościowych klientów.

(210) 548594 (220) 2022 10 26
(731) MIKROVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MagClick
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Urządzenia, na-
rzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran.

(210) 548609 (220) 2022 10 26
(731) MUSCARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAVERIE
(510), (511) 14 Biżuteria damska, Fantazyjna biżuteria, 
Sztuczna biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Kolczyki [biżuteria], 
Naszyjniki [biżuteria], Broszki [biżuteria], Pierścionki [biżute-
ria], Perły [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Zawieszki [biżu-
teria], Ozdoby [biżuteria], Obrączki ślubne, Zegarki damskie, 
Zegarki eleganckie, 18 Torebki damskie, Torebki wieczorowe, 
Torby na sukienki, Kopertówki, Aktówki, dyplomatki, Portfe-
le, portmonetki, 25 Odzież damska, Odzież męska, Sukienki 
damskie, Garsonki, Damskie sukienki na uroczystości, Suk-
nie ślubne, Suknie wieczorowe, Suknie balowe, Suknie kok-
tajlowe, Sukienki druhen, Płaszcze wieczorowe, Podwiązki 
ślubne, Spodnie, Koszule, Garnitury wieczorowe, Spódnice, 
Bluzki, Obuwie, Buty wyjściowe, Buty na obcasie, Nakrycia 
głowy, Paski do odzieży, Szale, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej związane z następującymi produktami: odzież, 
obuwie, biżuteria, torebki, 40 Usługi szycia, Szycie odzieży 
na miarę, Szycie [produkcja na zamówienie], Przeróbki odzie-
ży, Haftowanie, Krawiectwo.

(210) 548613 (220) 2022 10 26
(731) WOOD CORE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOOD PACK

(531) 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 19 Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa, w tym elementy modułowych konstrukcji 
budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, 
magazynowych, garażowych, Profile niemetalowe dla bu-
downictwa, Profile i kształtowniki z tworzyw sztucznych 
i drewna, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalo-
we, Kształtowniki niemetalowe, Listwy niemetalowe, Nieme-
talowe listwy dekoracyjne, Niemetalowe listwy dylatacyjne, 
Niemetalowe listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych 
i wewnętrznych ścian, Drzwi i okna niemetalowe, Niemetalo-
we futryny drzwiowe i okienne, Drzwiowe i okienne oścież-
nice niemetalowe, Płyty drzwiowe niemetalowe, Nadproża 
niemetalowe.

(210) 548629 (220) 2022 10 26
(731) KOSEWSKI ALEKSANDER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AK CS Safety Quality

(531) 27.05.01, 29.01.12, 17.05.09
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.

(210) 548631 (220) 2022 10 27
(731) WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Grantino
(510), (511) 33 Wino.

(210) 548636 (220) 2022 10 27
(731) TERRAMAR SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERRAMAR

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.01
(510), (511) 36 Usługi podatkowe i celne, Usługi ubezpie-
czeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Doradztwo 
ubezpieczeniowe, Informacja o ubezpieczeniach, Ubezpie-
czenie towarów podczas tranzytu, Usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące mienia, Pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzy-
towych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, 
Usługi ubezpieczeniowe związane z towarami w tranzycie, 
39 Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie celne, 
Transport, Logistyka transportu, Organizacja transportu dro-
gą lądową, morską i powietrzną, Usługi agencji transporto-
wej w zakresie organizowania transportu towarów, Udziela-
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nie informacji dotyczących transportu ładunku, Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi 
pośrednictwa transportowego, Usługi transportu ładunków, 
Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], 
Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i ma-
gazynowaniem, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek 
i pojemników do magazynowania i transportu, Usługi spe-
dycyjne, Usługi przewozu, Przechowywanie ładunku przed 
przewozem, Przewożenie i dostarczanie towarów, Usługi 
informacyjne w zakresie przewozu ładunku, Wynajem kon-
tenerów do magazynowania i składowania.

(210) 548639 (220) 2022 10 27
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Alkofresh TaHoVi
(510), (511) 5 Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Guma do żucia do celów 
medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do celów leczni-
czych, Suplementy diety do celów wspomagania leczenia, 
Kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, Preparaty 
z mikroorganizmów do celów leczniczych, Napoje leczni-
cze, Leki wspierające, Leki do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty medyczne do celów leczniczych 
lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, Leki wzmacniają-
ce, Mentol, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 
Preparaty witaminowe, Tabletki musujące do celów medycz-
nych, Preparaty zmniejszające objawy nadużycia alkoholu.

(210) 548647 (220) 2022 10 27
(731) SOFTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.22, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 9 Oprogramowanie medyczne dla jednostek 
służby zdrowia i weterynarii, Komputery, Komputery przeno-
śne [laptopy], Monitory, Serwery, Duplikatory CD/DVD, Dru-
karki, Dyski HDD, Macierze dyskowe, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: sprzętu kom-
puterowego oraz oprogramowania, serwerów, komputerów, 
laptopów, monitorów, w tym monitorów dla celów medycz-
nych, duplikatorów, drukarek, dysków HDD, macierzy dysko-
wych, Doradztwo związane z audytem systemów informa-
tycznych, 41 Szkolenie personelu klienta w zakresie obsługi 
oprogramowania medycznego dla jednostek służby zdrowia 
i weterynarii, 42 Audyt bezpieczeństwa systemów informa-
tycznych w zakresie sprzętu komputerowego, Specjalistycz-
ne testy monitorów medycznych, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie, pisanie, opracowywanie, instalacja, wdrażanie, 
aktualizacja, rozwój, serwis, udostępnianie w globalnej sieci 
komputerowej, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego medycznego dla jed-
nostek służby zdrowia i weterynarii, Audyty bezpieczeństwa 
systemów informatycznych w zakresie oprogramowania 

medycznego dla jednostek służby zdrowia i weterynarii, 
45 Licencjonowanie oprogramowania komputerowego dla 
jednostek służby zdrowia i weterynarii, Audyt zgodności 
z normami i przepisami prawa systemów informatycznych 
w zakresie sprzętu komputerowego, Audyt zgodności z nor-
mami i przepisami prawa systemów informatycznych w za-
kresie oprogramowania medycznego dla jednostek służby 
zdrowia i weterynarii.

(210) 548648 (220) 2022 10 27
(731) SOFTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) vizo
(510), (511) 9 Oprogramowanie medyczne dla jednostek 
służby zdrowia i weterynarii, Komputery, Komputery przeno-
śne [laptopy], Monitory, Serwery, Duplikatory CD/DVD, Dru-
karki, Dyski HDD, Macierze dyskowe, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: sprzętu kom-
puterowego oraz oprogramowania, serwerów, komputerów, 
laptopów, monitorów, w tym monitorów dla celów medycz-
nych, duplikatorów, drukarek, dysków HDD, macierzy dysko-
wych, Doradztwo związane z audytem systemów informa-
tycznych, 41 Szkolenie personelu klienta w zakresie obsługi 
oprogramowania medycznego dla jednostek służby zdrowia 
i weterynarii, 42 Audyt bezpieczeństwa systemów informa-
tycznych w zakresie sprzętu komputerowego, Specjalistycz-
ne testy monitorów medycznych, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie, pisanie, opracowywanie, instalacja, wdrażanie, 
aktualizacja, rozwój, serwis, udostępnianie w globalnej sieci 
komputerowej, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego medycznego dla jed-
nostek służby zdrowia i weterynarii, Audyty bezpieczeństwa 
systemów informatycznych w zakresie oprogramowania 
medycznego dla jednostek służby zdrowia i weterynarii, 
45 Licencjonowanie oprogramowania komputerowego dla 
jednostek służby zdrowia i weterynarii, Audyt zgodności 
z normami i przepisami prawa systemów informatycznych 
w zakresie sprzętu komputerowego, Audyt zgodności z nor-
mami i przepisami prawa systemów informatycznych w za-
kresie oprogramowania medycznego dla jednostek służby 
zdrowia i weterynarii.

(210) 548654 (220) 2022 10 27
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda pasztetowa pieczeniowa drobiowo-

wieprzowa NR 1 w POLSCE *Silesia za NielsenIQ, 
Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska 
z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa, 
w okresie Styczeń-Grudzień 2021, kategoria: Mięsa 
Stałowagowe, segment Pasztetowa.
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(531) 05.03.11, 05.03.13, 08.01.06, 25.01.01, 26.01.01, 26.01.16, 
26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 01.01.01, 
01.01.02

(510), (511) 29 Pasztetowa, 35 Sprzedaż hurtowa i detalicz-
na przetworów mięsnych i drobiowych, Doradztwo w spra-
wie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja przetworów 
mięsnych i drobiowych.

(210) 548659 (220) 2022 10 27
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Pasztetowa paprykowa drobiowo-wieprzowa 

NR 1 w POLSCE *Silesia za NielsenIQ, Panel Handlu 
Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), 
sprzedaż wartościowa, w okresie Styczeń-Grudzień 
2021, kategoria: Mięsa Stałowagowe, segment 
Pasztetowa.

(531) 05.03.11, 05.03.13, 08.01.06, 25.01.01, 26.01.01, 26.01.02, 
26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Pasztetowa, 35 Sprzedaż hurtowa i detalicz-
na przetworów mięsnych i drobiowych, Doradztwo w spra-
wie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja przetworów 
mięsnych i drobiowych.

(210) 548671 (220) 2022 10 28
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety ALCO CONTROL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane.

(210) 548675 (220) 2022 10 28
(731) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) iMOOS

(531) 01.07.06, 27.05.01, 26.02.01, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 10 Urządzenia do prowadzenia zabiegów w za-
kresie poprawy wyglądu sylwetki człowieka.

(210) 548677 (220) 2022 10 28
(731) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) BLUE MARINE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino 
musujące, Winogronowe wino musujące, Wino, Owocowe 
wino musujące.

(210) 548679 (220) 2022 10 28
(731) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAN EMANUELLE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 06.01.02, 06.07.08
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wi-
nogronowe wino musujące, Wino musujące, Wino, Owoco-
we wino musujące.

(210) 548680 (220) 2022 10 28
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NG NGINE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje dla spor-
towców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Na-
poje orzeźwiające, Napoje z quaraną, Napoje gazowane, 
Napoje niegazowane, Napoje gazowane mrożone, Napoje 
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niegazowane mrożone, Aromatyzowane napoje, Napoje 
energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, Napoje sportowe wzbogacone 
proteinami, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
Syropy do produkcji napojów, Esencje do produkcji napojów, 
Wody mineralne gazowane, Wody mineralne niegazowane, 
Napoje musujące, Napoje węglowodanowe, Aperitify bez-
alkoholowe, Koktajle bezalkoholowe, Pastylki do produk-
cji napojów, Proszek do wytwarzania napojów, Produkty 
w proszku lub pastylkach do wytwarzania napojów energe-
tycznych wzmacniających i wzbogaconych mikroelementa-
mi nie do celów medycznych, Koncentraty do sporządzania 
napojów bezalkoholowych.

(210) 548682 (220) 2022 10 28
(731) DARY NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koryciny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOZKA

(531) 01.01.01, 01.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki naturalne, Kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki organiczne, Kremy tonizu-
jące [kosmetyki], Kosmetyki do włosów, Żele nawilżające [ko-
smetyki], Żele oczyszczające, Żele do demakijażu, Koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], Olejki do celów kosmetycznych, Mi-
neralne [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], kosmetyki 
do ozdabiania, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki za-
wierające pantenol, Kosmetyki do ust, Kosmetyki dla dzieci, 
Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Kosmetyki w postaci kre-
mów, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki w formie 
żeli, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do masażu, Roślinne olej-
ki eteryczne, Olejki do ciała w sprayu, Płyny do twarzy [kosme-
tyki], Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kremy do twarzy 
[kosmetyki], Kosmetyki w formie mleczek, Kremy na noc [ko-
smetyki], Kosmetyki do użytku osobistego, Toniki [kosmetyki], 
Kosmetyki w formie olejków, Kremy do ciała [kosmetyki], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Żelowe maseczki na oczy, Ma-
seczki do stylizacji włosów, Maseczki do stóp do pielęgnacji 
skóry, Maseczki upiększające do twarzy, Kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki do pielę-
gnacji urody, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Nawil-
żające kremy do skóry [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Ko-
smetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki do stoso-
wania na skórę, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Środki 
nawilżające do twarzy [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Pu-
der do twarzy, Puder do ciała, Puder dla niemowląt, Puder 
do makijażu, Puder do rąk, Puder do brwi, Płyny do mycia twa-
rzy [kosmetyki], Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Maseczki 
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki 
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, 
Dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji 
medycznych, Nielecznicze płukanki stomatologiczne, Kremo-
we mydło do ciała, Kremy pod prysznic, Mydła przeciwpoto-
we do stóp, Mydła granulowane, Mydła robione ręcznie, My-
dła z gąbką roślinną [luffą], Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła 
do rąk, Mydła do twarzy, Mydła do użytku osobistego, Mydła 
w kremie, Mydła i żele, Mydła kosmetyczne, Mydła w płynie, 
Mydła w postaci żelu, Mydło pod prysznic, Mydło w płynie 

do kąpieli stóp, Peelingi złuszczające do stóp, Kule do kąpieli 
nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, Mydło do ką-
pieli, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze płyny 
do kąpieli, Nielecznicze żele do kąpieli, Pieniące się płyny 
do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, Sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, Sole zapachowe do kąpieli, Zioła do ką-
pieli, Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Dezodoranty do stóp, 
Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty i antyperspiranty, 
Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty w sprayu 
dla kobiet, Dezodoranty w kulce w postaci sztyftów, Balsamy 
do celów kosmetycznych, Balsamy dla niemowląt, Balsamy 
oczyszczające, Balsamy do redukcji cellulitu, Esencje do pielę-
gnacji skóry, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kosmetyczne żele 
pod oczy, Krem pod oczy, Kremy do demakijażu, Kremy 
do oczyszczania skóry, Kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, Kremy na dzień, Kremy półtłuste, Kremy prze-
ciw starzeniu się skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy 
redukujące plamy starcze, Kremy ujędrniające ciało, Kremy 
ujędrniające skórę, Kremy złuszczające, Nielecznicze kremy 
pod oczy, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy do pielęgna-
cji włosów, Kremy do utrwalania fryzury, Kremy do masażu, 
Kryształki do kąpieli, Maści do celów kosmetycznych, Maseczki 
do ciała, Maseczki do twarzy, Maseczki nawilżające do skóry, 
Masło do rąk i ciała, Masło do ciała, Mleczka do ciała, Mleczka 
do ciała dla niemowląt, Mleczka kosmetyczne, Mleczka nawil-
żające, Mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, Mleczka 
do demakijażu, Nieleczniczy puder do ciała, Olejki oczyszcza-
jące, Olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, Peelingi złusz-
czające do twarzy, Płyn do kąpieli, Płyny do oczyszczania skóry, 
Płyny do stóp [nielecznicze], Preparaty odżywiające do skóry, 
Preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się 
skóry, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Produk-
ty kosmetyczne do ochrony ust, Produkty poprawiające tek-
sturę skóry, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum 
łagodzące dla skóry [kosmetyki], Serum zapobiegające starze-
niu się, Zapachowe kremy do ciała, Balsamy do włosów, Ko-
smetyczne płyny do włosów, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki 
do rzęs, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Ko-
smetyki w postaci różu, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, 
Maseczki do włosów, Maski do pielęgnacji włosów, Odżywki 
do skóry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Odżyw-
ki nawilżające do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, 
Odżywki do ust, Olejek do włosów, Płukanki do włosów 
[do użytku kosmetycznego], Preparaty do mycia włosów, 
Środki do nawilżania włosów, Farby do włosów, Szampony 
do włosów, Szampony dla niemowląt, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Olejki do opalania, Emulsje do twarzy do użytku 
kosmetycznego, Emulsje, balsamy do ochrony przeciwsło-
necznej, Emulsje do depilacji, Emulsje do wzmacniania pa-
znokci, Emulsje wygładzające do skóry, Kremy, emulsje i żele 
nawilżające, Kremy samoopalające, Balsamy do opalania, Żele 
po opalaniu [kosmetyki], Mydła w płynie do kąpieli, Mydła 
w płynie do rąk i twarzy, Kremy do masażu nie do celów lecz-
niczych, 5 Kosmetyki brązująco-opalające, Płynne kremy ko-
smetyczne, Płyny do płukania ust do celów nie medycznych, 
Toniki do użytku kosmetycznego do twarzy, Peelingi do twa-
rzy, Nawilżające balsamy do celów kosmetycznych, Olejki 
do pielęgnacji skóry, Kremy do wybielania skóry, Nielecznicze 
płyny do płukania ust, Mydła, Mydła toaletowe, Mydła dezodo-
rujące, Mydła antybakteryjne, Mydła lecznicze, Płyny do prze-
mywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, 
Środki do higieny intymnej, Nielecznicze żele pod prysznic, 
Olejki do kąpieli i pod prysznic, Dezodoranty dla ludzi, Dez-
odoranty w kulce w postaci sztyftów, Balsamy do pielęgnacji 
pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy do stóp, Balsamy 
do ust, Kremy do rąk, Krem na odparzenia pieluszkowe [nie-
leczniczy], Kremy dla niemowląt, Kremy ochronne, Mleczka 
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do rąk, Mleczka po opalaniu, Mleczka do opalania, Mleczka 
kąpielowe, Nawilżające balsamy do skóry, Nieleczniczy krem 
na wysypkę pieluszkową, Oliwki dla niemowląt, Peelingi 
w żelu, Peelingi złuszczające od ciała, Perfumowane płyny 
do pielęgnacji ciała, Płyn do twarzy, Preparaty kosmetyczne 
pod prysznic, Preparaty odżywiające do skóry, Serum kojące 
dla skóry, Sole do kąpieli, Zasypki do ciała, Preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Olejki po opalaniu, Balsamy samoopalające, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, ka-
talogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią 
kosmetyków do pielęgnacji ciała, kosmetyków do pielęgna-
cji skóry, balsamów do celów kosmetycznych, emulsji do cia-
ła, kosmetycznych peelingów do ciała, kremów kosmetycz-
nych, kremów wybielających do skóry, masek kosmetycz-
nych, kosmetyków do makijażu, błyszczyków do ust, poma-
dek do ust, kosmetyków do brwi, preparatów do pielęgnacji 
paznokci, preparatów do demakijażu, mleczek oczyszczające 
do celów kosmetycznych, soli do kąpieli, produktów perfu-
meryjnych, olejków eterycznych, zestawów kosmetyków, 
płynów do pielęgnacji włosów, szamponów do włosów, od-
żywek do włosów, balsamów do włosów, kremów do wło-
sów, maseczek do włosów, żeli do włosów, pianek do wło-
sów, farb do włosów, rozjaśniaczy do włosów, lakierów 
do włosów, olejków do włosów, serum do włosów, środków 
do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych 
artykułów toaletowych, mydeł, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w internecie, Usługi w zakresie organizowania aukcji interne-
towych, Organizowanie sprzedaży kosmetyków w trybie au-
kcji i przetargów publicznych.

(210) 548683 (220) 2022 10 28
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 548686 (220) 2022 10 30
(731) SIURDYBAN NATALIA, Mirków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wypieczeni

(531) 11.01.10, 08.01.99, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Desery owocowe, Desery wykonane z pro-
duktów mlecznych, Schłodzone desery mleczne, 30 Desery 
lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany 
[parfait].

(210) 548693 (220) 2022 10 30
(731) BRZOZOWSKA-KEMPF AGATA BEBETTER,  

Podkowa Leśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEBETTER!

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04, 27.05.11
(510), (511) 35 Doradztwo zawodowe (inne niż związane 
z edukacją i szkoleniami), 41 Przekazywanie know-how [szko-
lenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szko-
lenie], Sprawdziany edukacyjne, Tłumaczenia, Tłumaczenia 
językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Usługi tłumaczenia, 
Usługi tłumaczenia symultanicznego, Usługi biblioteki mul-
timedialnej, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, 
Szkolenia dla dorosłych, Doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, 
przemysłu i technologii informacyjnej, Szkolenia nauczycieli, 
Szkolenia personelu.

(210) 548712 (220) 2022 10 31
(731) GRANDMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANDMETRIC STAY CONNECTED.

(531) 26.02.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, 
Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, 42 Testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usłu-
gi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie 
projektowania.

(210) 548713 (220) 2022 10 31
(731) POŁEĆ KRZYSZTOF FEDLIGHT, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEDlight

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: lampy ostrzegawcze do pojazdów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ostrzegawcze belki świetlne do pojazdów [sygnały 
świetlne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: urządzenia głośnikowe ostrzegawcze, 
do montażu na dachach pojazdów uprzywilejowanych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: syreny do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: syreny, Usługi sprze-
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daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
syreny elektryczne (brzęczki), Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aparatura sygnali-
zacyjna, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: lampy ostrzegawcze do pojazdów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
ostrzegawcze belki świetlne do pojazdów [sygnały świetlne], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia głośnikowe ostrzegawcze, do montażu 
na dachach pojazdów uprzywilejowanych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: syreny 
do pojazdów, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: syreny, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: syreny elektryczne 
(brzęczki), Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: aparatura sygnalizacyjna.

(210) 548714 (220) 2022 10 31
(731) MARCHEWCZYŃSKA PATRYCJA PATIUM, Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) Patium
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Projektowanie archi-
tektoniczne, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowa-
nie umeblowania, Projektowanie wizualne, Projektowanie 
wnętrz komercyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Usłu-
gi w zakresie projektowania, Planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz.

(210) 548719 (220) 2022 10 31
(731) WOJNAROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) AQUSTICO
(510), (511) 11 Lampy oświetleniowe, Urządzenia oświetle-
niowe, Instalacje oświetleniowe, Panele (płyty) oświetlenio-
we, Oprawy oświetleniowe, w tym: oprawy oświetleniowe 
w filcu.

(210) 548720 (220) 2022 10 31
(731) STOWARZYSZENIE PRZYJACIELE SPORTU I EDUKACJI 

GMINY CZOSNÓW, Sowia Wola Folwarczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLĘTA CZOSNÓW KLUB SPORTOWY

(531) 03.07.02, 21.03.01, 24.01.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 41 Edukacja, Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Informacja o rozrywce, Kultura fizyczna, Organizowanie kon-
kursów, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizo-
wanie loterii, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Usługi w zakresie 
rekreacji, Usługi klubów sportowych, Organizowanie imprez 

piłkarskich, Usługi akademii piłkarskich, Rozrywka w postaci 
meczów piłkarskich, Usługi w zakresie organizowania imprez 
piłkarskich, Prowadzenie zawodów sportowych, Organizo-
wanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizo-
wanie zawodów sportowych i imprez sportowych, Szkolenia 
sędziów sportowych, Organizowanie szkoleń sportowych, 
Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Prze-
prowadzanie imprez sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, Organizowanie społecznych imprez sporto-
wych i kulturalnych, Organizacja aktywności sportowych 
na obozach letnich, Organizowanie imprez w celach kultu-
ralnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi rozrywkowe 
świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za mia-
stem [country club], Usługi rozrywkowe dla dzieci, Szkolenia 
ruchowe dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do za-
baw dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, 
Edukacja sportowa, Szkolenia nauczycieli sportowych, Orga-
nizowanie programów szkolenia młodzieży.

(210) 548727 (220) 2022 11 01
(731) NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielona Góra

(540) (znak słowny)
(540) OCAL DINOZAURA
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry akcji 
zręcznościowe, Gry planszowe.

(210) 548859 (220) 2022 11 04
(731) RSA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 min ultra fast meals

(531) 27.05.01, 29.01.12, 17.01.02
(510), (511) 30 Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], 
Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Porcje rozwałko-
wanego ciasta na pierogi, Wareniki [pierogi z nadzieniem], 
Mięso w cieście [gotowe], Mieszanki gotowe do pieczenia, 
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy za-
wierające [głównie] makaron.

(210) 548931 (220) 2022 11 07
(731) CHARNENKA ILYA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO KUCHNIE Kuchnie i meble na wymiar

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble kuchenne na wymiar, Meble sypialnia-
ne na wymiar (do zabudowy).

(210) 548936 (220) 2022 11 07
(731) KISIAŁA DIANA, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNO Senior techno-senior.com

(531) 02.01.01, 02.01.23, 16.01.06, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 
26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
Redagowanie tekstów pisanych, Usługi pisania blogów, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputero-
wej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Produk-
cja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Trening osobisty [szkolenie], Organizowanie pro-
gramów szkoleniowych, Organizowanie seminariów szko-
leniowych, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Organizowanie 
warsztatów, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Przeprowadzanie wywiadów z eksper-
tami w celach edukacyjnych, informacje o nowych tech-
nologiach i bezpieczeństwie w sieci, 42 Hosting blogów, 
Hosting treści cyfrowych, Hosting stron internetowych, 
Hosting edukacyjnych treści multimedialnych, Hosting roz-
rywkowych treści multimedialnych, Hosting podkastów, 
Hosting aplikacji multimedialnych, Usługi testowania uży-
teczności witryn internetowych, Testowanie komputerów, 
Testowanie telefonów, Testowanie sprzętu elektroniczne-
go, Doradztwo technologiczne, Pomoc w zakresie techno-
logii informacyjnej, Rozwiązywanie problemów z oprogra-
mowaniem komputerowym [pomoc techniczna].

(210) 548937 (220) 2022 11 07
(731) MACIŃSKI JÓZEF BUBULAE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JATKA BUTCHERY

(531) 03.04.04, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso wędzone, Mięso mielone [mięso sieka-
ne], Mięso konserwowane, Mięso świeże, Mięso sezonowa-
ne, Mięso dojrzewające, Wędliny dojrzewające, Suszone mię-
so, Mięso mrożone, Mięso kiełbasiane, Mięso solone, Sma-
żone mięso, Paczkowane mięso, Mięso liofilizowane, Mięso 
gotowane, Mięso drobiowe, Mięso pieczone, Mięso gotowe 
do spożycia, Mięso pokrojone w plastry, Mięso w puszce 
[konserwy], Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Bekon, Burgery, 
Chorizo [kiełbasa hiszpańska], Flaki, Frankfurterki, Galaretki 
mięsne, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gulasz 
wołowy, Gulasze, Jagnięcina pieczona, Jagnięcina, Kiełbasy, 

Kurczak, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w pa-
nierce], Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Pieczeń wo-
łowa, Przekąski na bazie mięsa, Wołowina, Wołowina gotowa 
do spożycia, Wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona, 
pieczona na grillu [bulgogi], Wołowina w plastrach, Wywar, 
bulion, Wątroba, Steki z mięsa, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z mięsem i wyrobami mięsnymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z mięsem i wyrobami mięsnymi, 
43 Restauracje, Restauracje oferujące dania na wynos, Re-
stauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restau-
racje z grillem, Restauracje samoobsługowe, Bary, Doradz-
two kulinarne, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Organizowanie ban-
kietów, wesel, przyjęć, Organizowanie posiłków w hotelach, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości 
towarzyskie na specjalne okazje, Usługi barów i restauracji, 
Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu 
szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygo-
towuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne łącznie 
z wyszynkiem, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi 
w zakresie bankietów, Wynajem mebli, bielizny stołowej, ser-
wisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napo-
jów, Wypożyczanie krzeseł i stołów, Wypożyczanie naczyń, 
Wypożyczanie naczyń stołowych, Wypożyczanie namiotów, 
Wypożyczanie podgrzewaczy do potraw.

(210) 548940 (220) 2022 11 08
(731) BUDZIŃSKI MATEUSZ P.H.U. M-R-B THERM  

INŻ. MATEUSZ BUDZIŃSKI, Wilczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MRB Podwyższone Grządki Betonowe

(531) 05.09.24, 26.04.10, 19.01.03, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 19 Betonowe pojemniki, Donice betonowe 
w postaci skrzyń, Niemetalowe skrzynie chroniące rośli-
ny przed zimnem, Betonowe elementy małej architektury, 
Betonowe materiały budowlane, Niemetalowe moduło-
we elementy budowlane, 21 Donice do roślin, Betonowe 
donice, Wazony podłogowe, Betonowe wazony podłogo-
we, Kamienne wazony podłogowe, Betonowe kosze i misy 
do roślin, Pojemniki na rośliny, Pojemniki do przesadzania 
roślin, Betonowe pojemniki na rośliny, Betonowe pojemniki 
do przesadzania roślin, 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej towarów: betonowe pojemniki, donice betonowe 
w postaci skrzyń, niemetalowe skrzynie chroniące rośliny 
przed zimnem, betonowe elementy małej architektury, be-
tonowe materiały budowlane, niemetalowe modułowe ele-
menty budowlane, skrzynie, skrzynie niemetalowe, skrzynie 
z tworzyw sztucznych, donice drewniane w postaci skrzyń, 
niemetalowe skrzynie kratowe i palety, donice do roślin, 
betonowe donice, wazony podłogowe, betonowe wazony 
podłogowe, kamienne wazony podłogowe, betonowe ko-
sze i misy do roślin, pojemniki na rośliny, pojemniki do prze-
sadzania roślin, betonowe pojemniki na rośliny, betonowe 
pojemniki do przesadzania roślin, Zarządzanie sklepami: de-
talicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie 
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w działalności handlowej, Administrowanie działalności han-
dlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wy-
staw w celach reklamowych i handlowych, Usługi promocji 
gospodarczej i handlowej, Doradztwo handlowe, Organizo-
wanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, Po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające 
na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji impor-
towo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i rekla-
mowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru 
produktów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 548941 (220) 2022 11 08
(731) WALUŚ TOMASZ, Buczkowice
(540) (znak słowny)
(540) Beskid Arena
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, Usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków.

(210) 548944 (220) 2022 11 07
(731) DZIEDZINA KRZYSZTOF MILLEX, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Willa ZACISZE Szczawnica by Dziedzina

(531) 06.01.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Czasowe zakwaterowanie.

(210) 548948 (220) 2022 11 08
(731) HAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) promomanager

(531) 26.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548949 (220) 2022 11 08
(731) SZAWŁOWSKI ADAM TADEUSZ  

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY 
SZATA II, Kikół; SZAWŁOWSKI TOMASZ  
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY 
SZATA I, Kikół

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SZATA

(531) 01.01.01, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 Prześcieradła, 25 Bluzki, Bluzki z krótkimi ręka-
wami, Halki [bielizna], Halki [odzież], Halki, półhalki, Krótkie 
halki, Długie luźne halki, Koszule, Koszule nocne, Koszule cią-
żowe, Koszule z dzianiny, Damskie koszule nocne, Koszule 
do spania, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z długimi 
rękawami, Majtki, Majtki dziecięce [odzież], Majtki damskie, 
Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Piżamy, Jednoczęścio-
we piżamy, Krótkie piżamy damskie, Spodnie do piżamy, Pi-
żamy [tylko z trykotu], Spódnice, Spodnie, Szlafroki, Podomki 
[szlafroki], Topy [odzież], Topy ciążowe, T-shirty z krótkim rę-
kawem, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki 
z długimi rękawami, Slipy męskie, figi damskie, Spodenki, 
Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Maseczki na twarz [odzież], 
nie do celów medycznych lub sanitarnych, Odzież dziecięca, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Bielizna, Bielizna damska, 
Damska bielizna, Bielizna osobista, Bielizna ciążowa, Body 
[bielizna], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Ciążowa 
bielizna nocna, Męska bielizna jednoczęściowa, Bielizna oso-
bista z dzianiny, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna 
osobista i nocna, Koszulki dla dzieci, Bielizna funkcjonalna, 
Figi, Tuniki, Szorty, Szorty gimnastyczne, Golfy, Golfy [odzież], 
Sukienki damskie, Spodnie dresowe, Półgolfy, Półhalki, Leg-
ginsy, Koszulki z krótkim rękawem, Bielizna termoaktywna, 
Ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: bluzki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bluzki z krótkimi rękawami, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: halki [bielizna], Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: halki [odzież], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: hal-
ki, półhalki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: krótkie halki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: długie luźne halki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: koszule, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: koszule nocne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: koszu-
le ciążowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: koszule z dzianiny, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: damskie 
koszule nocne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: koszule do spania, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: koszu-
le z krótkimi rękawami, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: koszule z długimi rękawami, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: majtki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: majtki dziecięce [odzież], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: majtki damskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bokserki, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: bokserki 
damskie [bielizna], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: piżamy, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: jednoczęścio-
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we piżamy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: krótkie piżamy damskie, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: 
spodnie do piżamy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: piżamy [tylko z trykotu], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: spódnice, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: spodnie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: szlafroki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: podomki [szlafroki], Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: topy [odzież], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: topy 
ciążowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: t-shirty z krótkim rękawem, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
podkoszulki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: podkoszulki bez rękawów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: podkoszulki z długimi rękawami, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: slipy męskie, 
figi damskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: spodenki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: szaliki rurkowe 
(kominy) na szyję, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: maseczki na twarz [odzież], 
nie do celów medycznych lub sanitarnych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: odzież 
dziecięca, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: odzież męska, damska i dziecięca, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: bielizna, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: bielizna damska, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: damska 
bielizna, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: bielizna osobista, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: bielizna ciążo-
wa, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: body [bielizna], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: bielizna dla kobiet, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: bielizna dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: ciążowa bielizna noc-
na, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: męska bielizna jednoczęściowa, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: bieli-
zna osobista z dzianiny, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: bielizna osobista [część 
garderoby], Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: bielizna osobista i nocna, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: koszulki dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: prześcieradła, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: bluzki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: bluzki z krótkimi rękawami, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: halki [bielizna], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: halki [odzież], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: halki, półhalki, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: krótkie 
halki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: długie luźne halki, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: koszule, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ko-
szule nocne, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: koszule ciążowe, Usługi handlu hurtowe-

go związane z następującymi produktami: koszule z dziani-
ny, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: damskie koszule nocne, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: koszule do spania, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: koszule z krótkimi rękawami, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: koszule z dłu-
gimi rękawami, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: majtki, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: majtki dziecięce 
[odzież], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: majtki damskie, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: bokserki, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: bok-
serki damskie [bielizna], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: piżamy, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: jednoczęścio-
we piżamy, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: krótkie piżamy damskie, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: spodnie 
do piżamy, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: piżamy [tylko z trykotu], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: spódnice, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: spodnie, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: szlafroki, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: podomki [szlafroki], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: topy [odzież], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: topy ciążowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: t-shirty 
z krótkim rękawem, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: podkoszulki, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: podkoszulki 
bez rękawów, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: podkoszulki z długimi rękawami, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
slipy męskie, figi damskie, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: spodenki, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: szaliki 
rurkowe (kominy) na szyję, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: maseczki na twarz [odzież], 
nie do celów medycznych lub sanitarnych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: odzież 
dziecięca, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: odzież męska, damska i dziecięca, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
bielizna, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: bielizna damska, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: damska bielizna, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: bielizna osobista, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: bielizna ciążowa, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
body [bielizna], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: bielizna dla kobiet, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: bielizna dla 
mężczyzn, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: ciążowa bielizna nocna, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: męska bieli-
zna jednoczęściowa, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: bielizna osobista z dzianiny, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: bielizna osobista [część garderoby], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: bielizna 
osobista i nocna, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: koszulki dla dzieci, Usługi handlu 
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hurtowego związane z następującymi produktami: przeście-
radła, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: bluzki, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: bluzki z krótkimi rękawami, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: halki [bielizna], Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: halki [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: halki, półhalki, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: krótkie 
halki, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: długie luźne halki, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: koszule, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: koszule nocne, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: koszule ciążowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: koszule 
z dzianiny, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: damskie koszule 
nocne, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: koszule do spania, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: koszule z krótkimi rękawa-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów zwią-
zane z następującymi produktami: koszule z długimi rękawa-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów zwią-
zane z następującymi produktami: majtki, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: majtki dziecięce [odzież], Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: majtki damskie, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: 
bokserki, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: bokserki damskie 
[bielizna], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: piżamy, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: jednoczęściowe piżamy, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: krótkie piżamy damskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: spodnie do piżamy, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: piżamy [tylko z trykotu], Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: spódnice, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: 
spodnie, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: szlafroki, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: podomki [szlafroki], Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: topy [odzież], Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: topy ciążowe, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami:  
t-shirty z krótkim rękawem, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: podkoszulki, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów związane z następującymi produktami: podkoszulki 
bez rękawów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą kata-
logów związane z następującymi produktami: podkoszulki 
z długimi rękawami, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 

katalogów związane z następującymi produktami: slipy mę-
skie, figi damskie, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: spodenki, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: maseczki na twarz 
[odzież], nie do celów medycznych lub sanitarnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: odzież dziecięca, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: odzież męska, damska i dziecięca, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: bielizna, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: bielizna damska, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: damska 
bielizna, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: bielizna osobista, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: bielizna ciążowa, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: body [bielizna], Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: bielizna dla kobiet, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: bielizna dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: ciążowa bielizna nocna, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: męska bielizna jednoczęściowa, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: bielizna osobista z dzianiny, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: bielizna osobista [część garderoby], Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: bielizna osobista i nocna, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: koszulki dla dzieci, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: prześcieradła, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: bluzki, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: bluzki z krótkimi rękawami, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: halki 
[bielizna], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: halki [odzież], Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: halki, 
półhalki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: krótkie halki, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: dłu-
gie luźne halki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: koszule, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: koszule 
nocne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: koszule ciążowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: ko-
szule z dzianiny, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: damskie koszule nocne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: koszule do spania, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: koszule 
z krótkimi rękawami, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: koszule z długimi rę-
kawami, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: majtki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: majtki 
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dziecięce [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: majtki damskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: bokserki, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: bokserki damskie [bieli-
zna], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: piżamy, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: jednoczęścio-
we piżamy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: krótkie piżamy damskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: spodnie do piżamy, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: piżamy [tylko 
z trykotu], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: spódnice, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: 
spodnie, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: szlafroki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: podomki 
[szlafroki], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: topy [odzież], Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: topy 
ciążowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: t-shirty z krótkim rękawem, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: podkoszulki, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: podkoszulki bez rę-
kawów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: podkoszulki z długimi rękawami, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: slipy męskie, figi damskie, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
spodenki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: maseczki na twarz [odzież], nie do celów me-
dycznych lub sanitarnych, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: odzież dziecięca, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: odzież męska, damska i dziecięca, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: bielizna, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: bielizna damska, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: damska bielizna, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: bielizna osobista, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: bielizna ciążowa, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: body [bie-
lizna], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: bielizna dla kobiet, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
bielizna dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: ciążowa bielizna noc-
na, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: męska bielizna jednoczęściowa, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: bielizna osobista z dzianiny, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: bieli-
zna osobista [część garderoby], Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: bielizna osobi-
sta i nocna, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: koszulki dla dzieci, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: prześcieradła, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: bluzki, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 

produktami: bluzki z krótkimi rękawami, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: halki [bielizna], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: halki [odzież], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: halki, półhalki, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: krótkie halki, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: długie luźne halki, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: koszule, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: koszule nocne, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: koszule ciążowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: koszule 
z dzianiny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: damskie koszule nocne, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: koszule do spania, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: koszule z krótkimi rękawami, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: koszu-
le z długimi rękawami, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: majtki, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: majtki dziecięce [odzież], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: majtki damskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: bokserki, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: bokserki damskie [bielizna], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: piżamy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: jednoczęściowe piżamy, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: krótkie piżamy damskie, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: spodnie do piżamy, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: piżamy 
[tylko z trykotu], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: spódnice, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: spodnie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: szlafroki, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: podomki [szlafroki], Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: topy 
[odzież], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: topy ciążowe, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: t-shirty z krótkim rękawem, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: podkoszulki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: podkoszulki bez rę-
kawów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: podkoszulki z długimi rękawa-
mi, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: slipy męskie, figi damskie, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: spodenki, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: szaliki rurko-
we (kominy) na szyję, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: maseczki 
na twarz [odzież], nie do celów medycznych lub sanitarnych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: odzież dziecięca, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
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mi: odzież męska, damska i dziecięca, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: bielizna, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: bielizna damska, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: damska bielizna, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: bielizna 
osobista, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bielizna ciążowa, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: body [bielizna], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: bielizna dla 
kobiet, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bielizna dla mężczyzn, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ciążowa bielizna nocna, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: męska bielizna jednoczęściowa, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: bielizna osobista z dzianiny, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: bielizna 
osobista [część garderoby], Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: bielizna 
osobista i nocna, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koszulki dla dzieci, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: prześcieradła, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: bielizna funk-
cjonalna, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: bielizna termoaktywna, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: figi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: tuniki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: szorty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: szorty gimnastyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: golfy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: golfy [odzież], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: sukienki 
damskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: spodnie dresowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: półgolfy, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: półhalki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: legginsy, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koszulki z krótkim rę-
kawem, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: ciepła bielizna [z długim rękawem i długi-
mi nogawkami], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: bielizna funkcjonalna, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: bielizna 
termoaktywna, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: figi, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: tuniki, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: szorty, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
szorty gimnastyczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: golfy, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: golfy [odzież], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: sukienki damskie, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: spodnie dresowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
półgolfy, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: półhalki, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: legginsy, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: koszulki z krót-

kim rękawem, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: ciepła bielizna [z długim rękawem 
i długimi nogawkami], Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: bie-
lizna funkcjonalna, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: bielizna 
termoaktywna, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów związane z następującymi produktami: figi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: tuniki, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: szorty, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: szorty gimna-
styczne, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: golfy, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: golfy [odzież], Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: sukienki damskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: spodnie dresowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą katalogów związane z następującymi produktami: półgol-
fy, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów zwią-
zane z następującymi produktami: półhalki, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: legginsy, Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą katalogów związane z następującymi produktami: koszul-
ki z krótkim rękawem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą katalogów związane z następującymi produktami: ciepła 
bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: bielizna funkcjonalna, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: bielizna ter-
moaktywna, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: figi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: tuniki, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: szorty, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: szorty gimnastyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: golfy, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: golfy [odzież], Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: sukienki damskie, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: spodnie dresowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: półgolfy, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: półhalki, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: legginsy, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: koszulki z krótkim ręka-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: ciepła bielizna [z długim rękawem 
i długimi nogawkami], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: bielizna funk-
cjonalna, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bielizna termoaktywna, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: figi, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tuniki, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: szorty, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: szorty gimnastyczne, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: golfy, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: golfy 
[odzież], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
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z następującymi produktami: sukienki damskie, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: spodnie dresowe, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: pół-
golfy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: półhalki, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: legginsy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: koszulki z krótkim ręka-
wem, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ciepła bielizna [z długim ręka-
wem i długimi nogawkami].
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 548952 (220) 2022 11 08
(731) KOZUBOWSKI KONRAD BANZAI, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) banzai

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produkta-
mi: sprzęt sportowy, rękawice bokserskie, rękawice do karate, 
rękawice sparingowe, rękawice do taekwondo, rękawice wy-
konane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, 
worki treningowe, ochraniacze [części strojów sportowych], 
ochraniacze do uprawiania sportu, sprzęt do uprawiania 
sportu i ćwiczeń fizycznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z następującymi produktami: sprzęt sportowy, 
rękawice bokserskie, rękawice do karate, rękawice sparingo-
we, rękawice do taekwondo, rękawice wykonane specjalnie 
do noszenia podczas uprawiania sportu, worki treningo-
we, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze 
do uprawiania sportu, sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń 
fizycznych.

(210) 548955 (220) 2022 11 08
(731) UNI-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uni-lex GRUPA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 26.04.03, 26.04.05, 
26.03.23

(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość i rachunkowość, 
Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Rachunkowość, 
księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności księ-
gowość, Skomputeryzowana księgowość, Usługi konsultin-
gowe w zakresie księgowości podatkowej, Usługi w zakresie 
księgowości i rachunkowości, Księgowość i prowadzenie 
ksiąg, Księgowość administracyjna, Doradztwo z zakresu 
księgowości, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przy-
gotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Rachunko-
wość, Rachunkowość komputerowa, Rachunkowość na rzecz 
osób trzecich, Rachunkowość w zakresie zarządzania koszta-
mi, Skomputeryzowana rachunkowość, Skomputeryzowane 

prowadzenie rachunkowości, Skomputeryzowane ustalanie 
wysokości podatku [rachunkowość], Udostępnianie infor-
macji dotyczących kont [rachunkowość], Usługi doradcze 
dotyczące rachunkowości handlowej, Usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące rachunkowości, Usługi rachunkowe 
w zakresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, 
Wystawianie rachunków, Zarządzanie rachunkowością, Po-
moc przy prowadzeniu franszyz, Usługi doradcze dotyczące 
działalności gospodarczej związane z prowadzeniem fran-
szyz, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań 
podatkowych, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
Księgowanie kosztów, Prowadzenie księgowości w zakresie 
elektronicznego transferu funduszy, Usługi biznesowe bie-
głych księgowych, Usługi księgowania kosztów opłat szkol-
nych, Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, Usługi księ-
gowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi księgowe 
związane ze ściąganiem należności, Doradztwo reklamowe 
i marketingowe, Doradztwo biznesowe w zakresie marke-
tingu strategicznego, Kampanie marketingowe, Informacja 
marketingowa, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, 
Marketing cyfrowy, Marketing finansowy, Marketing interne-
towy, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Planowa-
nie strategii marketingowych, Pomoc w zakresie marketingu, 
36 Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi 
związane z podatkami [nie księgowość], Doradztwo podat-
kowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo po-
datkowe [nie prowadzenie rachunków], Konsultacje podat-
kowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowanie 
zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 
Planowanie podatkowe [nie księgowe].

(210) 548969 (220) 2022 11 08
(731) GOBA DYNAMIC MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowny)
(540) Empatia
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekruta-
cji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi 
agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, Profe-
sjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Ogłoszenia odnoszące 
się do rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji 
personelu, Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pra-
cowników, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
pracowników, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 
Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Usługi biur 
pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Rekru-
tacja personelu tymczasowego, Agencje zatrudnienia tym-
czasowego, 45 Usługi w zakresie opieki, Dotrzymywanie 
towarzystwa [opieka osobista], Opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, Usługi dotrzymywania towarzystwa 
osobom starszym i niepełnosprawnym, Usługi w zakresie 
opieki nad osobami starszymi.

(210) 548973 (220) 2022 11 08
(731) FEDETS OLEKSANDR, Dniepr, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rodzinna
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(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, Ryż, 
Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, Drożdże, pro-
szek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), 
Przyprawy, Lód, Anyż, Anyż gwiaździsty, Aromaty do żywno-
ści, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty ka-
wowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Aroma-
tyzowane kryształki żelatyny do zastosowania w cukiernic-
twie z użyciem żelatyny, Baozi (nadziewane kluski gotowane 
na parze), Batony zbożowe, Bibimbap [ryż z warzywami i wo-
łowiną], Preparaty usztywniające do bitej śmietany, Budyń 
ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, 
Bułki, Burrito, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy [produkty zbo-
żowe], Chipsy ziemniaczane pokryte czekoladą, Chleb, Chleb 
bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chow-chow [przypra-
wa], Chrupiące ciastka z kremem [profiterole], Chutney [ostry, 
gęsty sos], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto [masa do piecze-
nia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto 
w proszku, Crème brûlées [przypalony krem], Croissant [ro-
galiki z ciasta francuskiego], Cukier, Cukier palmowy, Cukierki 
miętowe, Curry [przyprawa], Cykoria [substytut kawy], Cyna-
mon [przyprawa], Czekolada, Czekolada pitna, Czekoladki 
z likierem, Czosnek mielony [przyprawa], Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, Dekoracje cu-
kiernicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
Drożdże, Drożdże do warzenia piwa, Dulce de leche [kajmak], 
Enzymy do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych, inne 
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa, 
Glazury do szynki, Glukoza do celów kulinarnych, Gluten jako 
artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe posiłki na bazie makaronu 
dla małych dzieci, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goź-
dziki [przyprawa], Gryka, przetworzona, Grzanki, Guma 
do żucia, Guma do żucia odświeżająca oddech, Harissa 
[przyprawa], Herbata, Herbata mrożona, Herbata z wodoro-
stów kelp, Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir 
[przyprawa], Jadalny papier ryżowy, Jęczmień gnieciony, 
Jęczmień łuskany, Jiaozi (pierogi nadziewane), Jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką [hot 
dog], Kapary, Kapsułki z kawą, Karmelki [cukierki], Kasza bul-
gur, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, 
Kawa, Kawa niepalona, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów 
spożywczych dla ludzi, Kluski gnocchi, Kombucha, Kostki 
lodu, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kukurydza mielona, Kukury-
dza palona, Kukurydza prażona [popcorn], Kurkuma, Kuskus 
[kasza], Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Laksa, Lizaki 
lodowe, Lody jadalne, Lody spożywcze, Lód naturalny lub 
sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Lu-
kier do ciast, Lukier lustrzany [polewa lustrzana], Lukrecja [cu-
kiernictwo], Majonez, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaro-
niki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Makarony, 
Maltoza, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka 
gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka 
kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z ta-
pioki, Mąka ziemniaczana, Mieszanki ciasta, Mieszanki na na-
leśniki słone, Mięsne sosy, Mięso zapiekane w cieście, Mięta 
do wyrobów cukierniczych, Miętówki odświeżające oddech, 
Miód, Mleczko pszczele, Muesli, Musy czekoladowe, Naleśni-
ki, Naleśniki słone, Napary ziołowe, Napary, inne niż do celów 
leczniczych, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje herba-
ciane z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawo-
we z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, 
Napoje na bazie rumianku, Nielecznicze napoje na bazie her-
baty, Nugat, Ocet, Ocet piwny, Onigiri [kulki ryżowe], Opłatki, 

Orkisz, przetworzony, Orzechy w czekoladzie, Owies łuskany, 
Galaretki owocowe [słodycze], Pałeczki lukrecjowe [wyroby 
cukiernicze], Papier jadalny, Papka ryżowa do celów kulinar-
nych, Papryka [przyprawy], Pasta imbirowa [przyprawa], Pa-
sta migdałowa, Pasta z soi [przyprawy], Pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekola-
dy, Pastylki [wyroby cukiernicze], Pasztet w cieście (pâté en 
croûte), Pesto [sos], Piccalilli [marynowane warzywa w pi-
kantnym sosie musztardowym], Pielmieni [pierogi z nadzie-
niem mięsnym], Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pieroż-
ki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi [kimchijeon], Płatki ku-
kurydziane, Podpłomyki na bazie ziemniaków, Pomadki [cu-
kierki], Pralinki, Preparaty do zmiękczania mięsa do użytku 
domowego, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Produkty 
spożywcze na bazie owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Pro-
dukty zbożowe, Propolis, Proszek do pieczenia, Proszki 
do sporządzania lodów, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski 
na bazie zbóż, Przetworzona komosa ryżowa, Przetworzone 
nasiona do użytku jako przyprawa, Przetworzone nasiona 
dyni [przyprawy], Przetworzone nasiona konopi [przyprawy], 
Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
Ptifurki [ciasteczka], Puddingi, Quiche, Ramen (japońskie da-
nie na bazie makaronu), Mączka z roślin strączkowych, Ryż 
błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany w wodorosty, Sago, 
Sajgonki, Siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], 
Skrobia do celów spożywczych, Skrystalizowany cukier ka-
mienny, Skrystalizowany sok cytrynowy [przyprawa], Słodkie 
drożdżowe bułki duńskie, Słodycze owocowe, Słodycze 
w postaci musów, Słodziki naturalne, Słód do celów spożyw-
czych, Soba [japoński makaron z gryki], Soda oczyszczona 
[wodorowęglan sodu do pieczenia], Mąka sojowa, Sorbety 
[lody], Sos jabłkowy [przyprawa], Sos sojowy, Sos żurawino-
wy [przyprawa], Sosy [przyprawy], Sosy do makaronów, Sosy 
owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Sól do konser-
wowania żywności, Sól kuchenna, Sól selerowa, Spaghetti, 
Substytuty herbaty, Substytuty kawy, Suchary, Sushi, Syrop 
z agawy [słodzik naturalny], Syropy i melasa, Szafran [przypra-
wa], Środki wiążące do lodów spożywczych, Tabule [sałatka 
z kuskus], Tacos [danie meksykańskie], Tamaryndowiec [przy-
prawa], Tapioka, Tarty (z owocami), Tortille, Udon [makaron 
japoński], Wafle ryżowe, Wanilia [aromat], Wanilina [aldehyd, 
substytut wanilii], Woda morska do gotowania, Woda z kwia-
tu pomarańczy do celów kulinarnych, Wodorowinian pota-
sowy do celów kulinarnych, Wyroby cukiernicze, Wyroby 
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Zagęsz-
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, 
Zamienniki kakao, Ziarna sezamu [przyprawy], Ziele angiel-
skie, Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane 
[przyprawy], 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe, Administrowanie programami lojalności konsu-
menta, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlo-
wej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa 
pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo bizneso-
we w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
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two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotoko-
piowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności 
gospodarczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Marketing opierający się na współpracy z influence-
rem [influencer marketing], Marketing ukierunkowany, Mar-
keting w ramach wydawania oprogramowania, Maszynopi-
sanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz 
innych, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Optymalizacja 
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji dodatkowej, Organizacja abonamentów do pobie-
rania elektronicznych opłat za przejazd autostradą [ETC] 
na rzecz innych, Organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizo-
wanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy 
towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja progra-
mów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promocja towarów przy pomocy influence-
rów, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psycholo-
gicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, 
Przygotowywanie badań dotyczących rentowności przed-
siębiorstw, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pi-
semnych i danych, Reklama korespondencyjna, Reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszech-
nianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Skompu-
teryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medyczny-
mi, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne ze-
stawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Udzielanie informacji z książki telefonicznej, Usługi 
administracyjne w zakresie skierowań lekarza, Usługi agencji 
importowo-eksportowych, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego 
online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfro-
wej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakre-

sie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi komunikacji kor-
poracyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketin-
gowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów 
o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty 
gazet dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi prze-
twarzania danych [czynności biurowe], Usługi przypomina-
nia o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public relations, 
Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czynności biu-
rowych], Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawal-
ności marki na rzecz innych, Usługi relacji z mediami, Usługi 
sekretarskie, Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porów-
nywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie 
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki 
na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi wypełniania ze-
znań podatkowych, Usługi związane z listami prezentów, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie 
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic re-
klamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie kas fiskalnych, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materia-
łów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypo-
życzanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-wor-
kingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe programa-
mi refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tym-
czasowe zakwaterowanie, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie 
ciast, Dekorowanie żywności, Domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt, Infor-
macje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, 
Kafeterie [bufety], Leasing mebli biurowych, Motele, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, Rezerwa-
cja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc w hotelach, 
Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usługi barowe, Usługi ba-
rów z fajkami wodnymi, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie 
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informacji na temat jedzenia i picia], Usługi osobistych ku-
charzy, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego zakwate-
rowania [wydawanie kuczy], Usługi recepcyjne dla tymcza-
sowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjaz-
dami], Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i soba, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracyjne, Usługi 
rezerwacji pokojów, Usługi schroniska dla zwierząt, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem budynków 
przenośnych, Wynajem przenośnych szatni, Wynajem urzą-
dzeń oświetleniowych, Wynajem wakacyjnych miejsc nocle-
gowych, Wynajem zlewozmywaków kuchennych, Wynaj-
mowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, 
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, Wypożyczanie mebli, Wypożyczanie namiotów, Wy-
pożyczanie urządzeń do gotowania, Zakwaterowanie tym-
czasowe w ośrodku przejściowym, Zapewnianie obiektów 
i wyposażenia kempingowego, Żłobki dla dzieci.

(210) 548981 (220) 2022 11 08
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żabki przyłbice ochronne doczepiane do okularów

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 10 Przyłbice ochronne dla osób personelu 
medycznego i stomatologów pracujących w okularach 
korekcyjnych, Folie wymienne do przyłbic przyczepiane 
do okularów korekcyjnych, 35 Usługi w zakresie sprzedaży 
materiałów pomocniczych dla lekarzy stomatologów i per-
sonelu medycznego, Sprzedaż poprzez sieć komputerową 
(e-sklep) przyłbic ochronnych dla personelu medycznego 
i stomatologów pracujących w okularach korekcyjnych oraz 
folii wymiennych do przyłbic przyczepianych do okularów 
korekcyjnych.

(210) 548993 (220) 2022 11 09
(731) KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) eKAI
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, Książki elektronicz-
ne do pobrania, Plakaty do pobrania, Książki audio, Książki 
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Książki 
zapisane na płytach, 16 Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Gazety, Gazety 
codzienne, Książki, Czasopisma [periodyki], Dzienniki, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Kalendarze, Książki religijne, 
35 Usługi przeglądu prasy, Abonowanie dostępu do serwi-
su telekomunikacyjnych baz danych, Gromadzenie i syste-
matyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, 
38 Agencje informacyjne, Usługi agencji prasowych, Usługi 
elektronicznej agencji prasowej, Usługi agencji prasowej 
[komunikacja], Usługi agencji prasowych [przesyłanie wia-
domości], Usługi agencji prasowych w zakresie telekomu-

nikacji, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elek-
tronicznej, Przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci 
krajowych i międzynarodowych, Przesyłanie informacji cy-
frowych, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie 
informacji drogą online, Przesyłanie informacji przez sieci 
komputerowe, Przesyłanie informacji przez sieci bezprze-
wodowe lub kablowe, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie 
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Prze-
syłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, Prze-
syłanie [transmisja] wiadomości, Emisja programów telewi-
zyjnych za pośrednictwem Internetu, Emisja programów 
telewizyjnych i radiowych, 41 Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne 
wydania gazet, Multimedialne wydania czasopism, Multi-
medialne wydania magazynów, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Pisanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], Programowanie serwisów informacyj-
nych do transmisji przez Internet, Publikacja czasopism, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy, Publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja 
multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, Publikowanie druków 
w formie elektronicznej, Publikowanie gazet, periodyków, 
katalogów i broszur, Publikowanie materiałów multime-
dialnych online, Sprawozdania wiadomości, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych (niepobieralnych), Usługi agencji w zakresie 
sprzedaży reportaży do kilku stacji, Usługi agencji w zakresie 
sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, Usługi progra-
mów informacyjnych dla radia lub telewizji, Usługi wydaw-
nicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Edukacja re-
ligijna, Kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, 
Usługi edukacji religijnej, Nauczanie i szkolenia, Organizowa-
nie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Edu-
kacyjne usługi doradcze, Opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szko-
leniowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów eduka-
cyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja 
sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja seminariów, 
Organizacja szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
Organizowanie programów szkoleniowych, Udzielanie in-
formacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu, Usługi z zakresu bibliotek 
online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicz-
nych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy 
za pośrednictwem sieci komputerowej online, Zapewnianie 
szkoleń online.

(210) 548996 (220) 2022 11 09
(731) KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKai
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, Książki elektronicz-
ne do pobrania, Plakaty do pobrania, Książki audio, Książki 
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Książki 
zapisane na płytach, 16 Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Gazety, Gazety 
codzienne, Książki, Czasopisma [periodyki], Dzienniki, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Kalendarze, Książki religijne, 
35 Usługi przeglądu prasy, Abonowanie dostępu do serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, Gromadzenie i systema-
tyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, 
38 Agencje informacyjne, Usługi agencji prasowych, Usługi 
elektronicznej agencji prasowej, Usługi agencji prasowej 
[komunikacja], Usługi agencji prasowych [przesyłanie wiado-
mości], Usługi agencji prasowych w zakresie telekomunikacji, 
Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicz-
nej, Przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajowych 
i międzynarodowych, Przesyłanie informacji cyfrowych, 
Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie informa-
cji drogą online, Przesyłanie informacji przez sieci kompute-
rowe, Przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe lub 
kablowe, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie wiado-
mości za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie [trans-
misja] wiadomości, Emisja programów telewizyjnych za po-
średnictwem Internetu, Emisja programów telewizyjnych 
i radiowych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania gazet, 
Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania 
magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pro-
gramowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez 
Internet, Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna  
on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicz-
nych online, Publikacja i redagowanie materiałów druko-
wanych, Publikacja kalendarzy, Publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Pu-
blikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna 
materiałów drukowanych, Publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, Publikowanie druków w formie 
elektronicznej, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Sprawozdania wiadomości, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), Usługi agencji w zakresie sprzedaży re-
portaży do kilku stacji, Usługi agencji w zakresie sprzedaży 
wiadomości dla branży nadawczej, Usługi programów infor-
macyjnych dla radia lub telewizji, Usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), Edukacja religijna, Kursy 
szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, Usługi edu-
kacji religijnej, Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Edukacyjne 
usługi doradcze, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Orga-
nizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja sympozjów 
dotyczących edukacji, Organizacja seminariów, Organizacja 
szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowa-
nie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i pro-
wadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie 
programów szkoleniowych, Udzielanie informacji edukacyj-
nych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednic-

twem Internetu, Usługi z zakresu bibliotek online, mianowi-
cie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępnia-
jących gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem 
sieci komputerowej online, Zapewnianie szkoleń online.

(210) 548998 (220) 2022 11 08
(731) ONLED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) onled.pl

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 11 Taśmy LED, Lampy LED, Wyświetlacze LED, 
Oświetlenie nastrojowe LED, Urządzenia Oświetleniowe LED, 
Lampy bezpieczeństwa LED, Oprawy Oświetleniowe LED, 
Żarówki oświetleniowe LED.

(210) 549003 (220) 2022 11 08
(731) ONLED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 11 Taśmy LED, Lampy LED, Wyświetlacze LED, 
Oświetlenie nastrojowe LED, Urządzenia Oświetleniowe LED, 
Lampy bezpieczeństwa LED, Oprawy Oświetleniowe LED, 
Żarówki oświetleniowe LED.

(210) 549010 (220) 2022 11 08
(731) ROŻALSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR ROŻALSKI  

DERMATOLOGIA & MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie i kształcenie, szkolenia edukacyj-
ne, szkolenia w dziedzinie medycyny, 44 Usługi medyczne, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
opieki medycznej, Usługi klinik zdrowia, Doradztwo medycz-
ne w zakresie dermatologii, usługi w zakresie diagnostyki 
chirurgicznej, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, 
Usługi kosmetyczne.
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(210) 549011 (220) 2022 11 08
(731) MAL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAL-POL BUDOWNICTWO

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 24.17.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budowa budynków na zamówienie, Budo-
wa domów, Budowa fundamentów budynków, Budowa 
kompleksów biznesowych, Budowa obiektów publicznych, 
Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa sklepów, 
Budowa ścian, Budowa w ramach robót publicznych, Bu-
downictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Bu-
downictwo przemysłowe, Doradztwo inżynieryjne (usługi 
budowlane), Informacja budowlana, Konsultacje budowlane, 
Modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, Nadzór 
budowlany, Nadzór nad remontami budynków, Remontowa-
nie budynków, Udzielanie informacji budowlanych, Usługi 
budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane w za-
kresie budowania na potrzeby przemysłu, Usługi doradcze 
dotyczące remontów budynków, Usługi doradcze związane 
z publicznymi robotami budowlanymi, Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, Usługi zarządzania budową, Zarządzanie projektem 
budowy, Renowacja dzieł architektonicznych, Budowanie 
konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków 
przesuwnych i wznoszących.

(210) 549013 (220) 2022 11 08
(731) FLEXIBLE LOGISTICS SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pass
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLEXLS FLEXIBLE LOGISTICS SERVICES

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15, 27.05.08, 27.05.21, 24.15.07
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe w zakresie logisty-
ki na rzecz innych osób, Kontrola zapasów magazynowych: 
Skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza, Skomputery-
zowana kompilacja rejestrów kontroli spisu inwentarza, Kon-
trola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, Usługi zarzą-
dzania łańcuchem dostaw, Administracja biznesowa w zakre-
sie transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe w dziedzinie 
transportu i dostaw, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie 
transportu i dostaw, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym 
w dziedzinie transportu i dostaw, Usługi w zakresie zarządza-
nia inwentarzem części i komponentów świadczone na rzecz 
wytwórców i dostawców, Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz 
z dostawą na miejsce, Zarządzanie planami dotyczącymi pre-
ferowanych dostawców, Reklama związana z transportem 
i dostawą, Reklamowanie usług innych dostawców, umożli-
wiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych 
dostawców, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Zawieranie 

transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Sortowanie, obsłu-
ga i przyjmowanie przesyłek pocztowych, Biznesowa obsłu-
ga centrów handlowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Za-
rządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach 
usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Administrowanie 
dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administro-
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administro-
wanie odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie 
sprawami przedsiębiorstwa, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Administra-
cyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Admi-
nistrowanie sprzedażą, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizowanie informacji 
reklamowych w komputerowej bazie danych, Administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Nadzór nad zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, Świadczenie pomocy 
w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Usługi w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą, Usługi 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Zarządza-
nie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], 
Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Zarządzanie flotą transportową [dla osób 
trzecich], Usługi administrowania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie transportu, Dostarczanie dokumentacji trans-
portowej osobom trzecim [usługi administracyjne], Usługi 
przetwarzania danych w dziedzinie transportu, 39 Logisty-
ka transportu, Usługi przewozu, Usługi przewoźnika, Usługi 
przewozu paczek, Usługi przewozowe towarów, Przewożenie 
i dostarczanie towarów, Dostawa przesyłek, Usługi dostaw-
cze, Tymczasowe przechowywanie dostaw, Dostawa droga 
lądową, Transport i dostawy towarów, Kontrola towarów prze-
znaczonych do transportu, Magazynowanie, Wynajem prze-
strzeni magazynowej, Usługi magazynowe, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie ładunków, Dzierżawa magazynów, 
Składowanie towarów w magazynach, Pakowanie i składowa-
nie towarów, Pakowanie produktów, Usługi pakowania, Pa-
kowanie towarów podczas transportu, Pakowanie artykułów 
do transportu, Usługi w zakresie pakowania i opakowań, Pa-
kowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób 
trzecich, Wysyłka towarów, Organizowanie wysyłki towarów, 
Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], 
Usługi w zakresie obsługi ładunków importowych i ekspor-
towych, Transport, Transport ładunków, Transport towarów, 
Usługi pośrednictwa transportowego.

(210) 549023 (220) 2022 11 08
(731) SZYMAŃSKI MAREK, Głuszyna
(540) (znak słowny)
(540) Dzi3ci Ulicy
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Kap-
tury [odzież], Komplety koszulek i spodenek, Kurtki [odzież], 
Odzież, Odzież codzienna, Odzież dla chłopców, Odzież dżin-
sowa, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież skórzana, 
Szorty [odzież], Topy [odzież], 35 Usługi sprzedaży detalicz-
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nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, 41 Dostarczanie rozrywki w postaci 
nagranej muzyki, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, 
Koncerty muzyczne, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, Obsługa koncertów muzycz-
nych, Organizowanie koncertów, Produkcja koncertów mu-
zycznych, Rezerwacje koncertów, Rozrywka z udziałem mu-
zyki, Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron 
MP3, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobra-
nia, z Internetu, Usługi koncertów muzycznych, Usługi mik-
sowania muzyki, Usługi rozrywkowe w postaci występów 
koncertowych, Zarządzanie koncertami.

(210) 549039 (220) 2022 11 09
(731) TYLEK WOJCIECH PRYWATNA PRAKTYKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zapytaj psychologa

(531) 01.15.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edu-
kacja, rozrywka i sport, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, 42 Badania w dziedzinie psychologii, 44 Usłu-
gi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Badania psycho-
logiczne, Badanie osobowości do celów psychologicznych, 
Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dole-
gliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicz-
nego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo psy-
chologiczne, Doradztwo związane z psychologią integralną, 
Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Prze-
prowadzanie testów psychologicznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych do celów medycznych, Przepro-
wadzanie testów psychometrycznych do celów medycz-
nych, Przygotowywanie profili psychologicznych, Przygoto-
wywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, 
Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Sporządzanie 
raportów psychologicznych, Terapia psychologiczna dla 
małych dzieci, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, 
Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań 
przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychorucho-
wej z brakiem koncentracji uwagi (ADHD), Usługi diagnozy 
psychologicznej, Usługi poradnictwa psychologicznego 
w zakresie sportu, Usługi psychologów, Usługi psychotera-
peuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi w zakresie ocen 
i badań psychologicznych, Usługi w zakresie oceny psycho-
logicznej, Usługi w zakresie psychologii pracy, Usługi w za-
kresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi 
w zakresie testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia 
psychologicznego, Przeprowadzanie ocen i badań psycho-
logicznych, Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Po-
rady psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Muzykoterapia w celach fizycznych, psy-
chologicznych i kognitywnych.

(210) 549040 (220) 2022 11 09
(731) CZUPAJŁO BEATA NEOVIDA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NeoVida

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.05.19, 26.03.04
(510), (511) 16 Obrazy artystyczne, 21 Drewniane deski 
do krojenia do użytku kuchennego, Naczynia do serwowa-
nia potraw, Świeczniki, Ceramika do użytku kuchennego, 
Przybory kuchenne, 44 Usługi w zakresie Reiki, 45 Usługi 
przewidywania przyszłości w postaci wróżenia, Doradztwo 
dotyczące kierunku duchowego rozwoju.

(210) 549046 (220) 2022 11 10
(731) MIKOŁAJCZYK JANUSZ MIKOMAX FABRYKA MEBLI, 

Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY GOLF ŁÓDŹ

(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie zajęć sportowych i zawodów 
sportowych, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Prze-
prowadzanie wydarzeń sportowych, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu sportowego, Usługi edukacyjne dotyczące 
sportu, Usługi klubów sportowych.

(210) 549047 (220) 2022 11 10
(731) HARASIM PAWEŁ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GMACH

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z: 
maszynami i urządzeniami budowlanymi, rusztowaniami, 
37 Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Budowa fundamentów, Budowa ścian, Budowa pomiesz-
czeń, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, 
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi 
w zakresie remontów budynków, Usługi doradcze w zakresie 
remontów budynków, Nadzór nad remontami budynków, 
Wynajem platform i rusztowań, Wynajem rusztowań, Wy-
najem maszyn budowlanych, Wynajem maszyn, narzędzi 
i urządzeń do użytku w budowie budynków.
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(210) 549048 (220) 2022 11 10
(731) TCHORZEWSKI ROBERT, Łubianka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENTOR

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 39 Usługi wywozu odpadów.

(210) 549049 (220) 2022 11 10
(731) KROMKA TOMASZ KEBAB, Sanka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U PAJDY

(531) 03.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z ke-
baba, Burgery, Frytki, Sałatki warzywne, Pokrojone sałatki 
warzywne, Hamburgery, 30 Sos do kebabów, Sosy sałatkowe 
[dressingi], Kanapki, 43 Usługi restauracyjne, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Usługi barowe, Bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], Bary przekąskowe, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem (cate-
ring), Bary sałatkowe, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Restauracje z grillem.

(210) 549053 (220) 2022 11 10
(731) BARTOSZEWSKI TOMASZ REMONTOMANIAK, 

Krasków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Remontomaniak

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z następującymi produktami: klej żywiczno-spirytusowy 
do celów przemysłowych, silikony, oleje silikonowe, żywice 
silikonowe, kleje do użytku w przemyśle budowlanym, kleje 
konstrukcyjne do użytku w budownictwie, kleje przemysło-
we do użytku w budownictwie, grunt do ścian, impregnaty 
do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby lub 
oleje], impregnaty przeciw plamom, żywice akrylowe, po-
włoki żywiczne, tynk wapienny, lakiery silikonowe, mieszanki 
gruntujące, powłoki gruntowe, powłoki plastikowe [farby] 
do użytku w budownictwie, powłoki z tworzyw sztucznych 
[farby] do celów budowlanych, powłoki ochronne przeciwo-
gniowe [farby lub oleje, inne niż materiały budowlane], farby, 
farby akrylowe, metalowe materiały budowlane, blacharskie 
materiały budowlane, kołki metalowe, metalowe wkręty do-
ciskowe, metalowe wkręty do drewna, pręty stalowe, śruby 
metalowe, wkrętarki elektryczne, śrubokręty elektryczne, 
grabie [narzędzia], młotki, młotki miękkie i młoty, śrubokręty, 
narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, ręcz-

nie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, 
budowlane, do naprawy i konserwacji, kątowniki budowlane 
[narzędzia ręczne], miary, miary stolarskie, ochronna odzież 
robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], ochron-
na odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub uraza-
mi, materiały izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne 
materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej, materiały 
izolacyjne dla budownictwa, taśmy izolacyjne, tynk izolacyjny, 
farby uszczelniające [izolacyjne], osłony narożników z gumy, 
tynk, tynk gipsowy, okładziny tynkowe, mozaiki dla budownic-
twa, mozaikowe płytki podłogowe, płytki mozaikowe ścienne, 
materiały budowlane przeciwogniowe, materiały budowlane 
niemetalowe, betonowe materiały budowlane, materiały bu-
dowlane ze szkła, zaprawy klejowe do celów budowlanych, 
fugi, niemetalowe kosze na śmieci do recyklingu, skrzynie 
do przechowywania [meble], dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz osprzętem 
do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do za-
stosowania wraz z osprzętem okiennym, kołki niemetalowe, 
wkręty szynowe, niemetalowe, samogwintujące wkręty nie-
metalowe, śruby [wkręty] niemetalowe, śruby niemetalowe, 
kosze na śmieci do użytku domowego, doniczki porcelano-
we, gliniane doniczki, konewki, karmniki dla ptaków, zabawki, 
samochody do zabawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z następującymi produktami: klej żywiczno-spirytusowy 
do celów przemysłowych, silikony, oleje silikonowe, żywice 
silikonowe, kleje do użytku w przemyśle budowlanym, kleje 
konstrukcyjne do użytku w budownictwie, kleje przemysło-
we do użytku w budownictwie, grunt do ścian, impregnaty 
do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby lub 
oleje], impregnaty przeciw plamom, żywice akrylowe, po-
włoki żywiczne, tynk wapienny, lakiery silikonowe, mieszan-
ki gruntujące, powłoki gruntowe, powłoki plastikowe [farby] 
do użytku w budownictwie, powłoki z tworzyw sztucznych 
[farby] do celów budowlanych, powłoki ochronne przeciwo-
gniowe [farby lub oleje, inne niż materiały budowlane], farby, 
farby akrylowe, metalowe materiały budowlane, blacharskie 
materiały budowlane, kołki metalowe, metalowe wkręty do-
ciskowe, metalowe wkręty do drewna, pręty stalowe, śruby 
metalowe, wkrętarki elektryczne, śrubokręty elektryczne, 
grabie [narzędzia], młotki, młotki miękkie i młoty, śrubokręty, 
narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, ręcz-
nie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, 
budowlane, do naprawy i konserwacji, kątowniki budowlane 
[narzędzia ręczne], miary, miary stolarskie, ochronna odzież 
robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], ochronna 
odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, 
materiały izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne ma-
teriały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej, materiały izo-
lacyjne dla budownictwa, taśmy izolacyjne, tynk izolacyjny, 
farby uszczelniające [izolacyjne], osłony narożników z gumy, 
tynk, tynk gipsowy, okładziny tynkowe, mozaiki dla budow-
nictwa, mozaikowe płytki podłogowe, płytki mozaikowe 
ścienne, materiały budowlane przeciwogniowe, materiały 
budowlane niemetalowe, betonowe materiały budowlane, 
materiały budowlane ze szkła, zaprawy klejowe do celów bu-
dowlanych, fugi, niemetalowe kosze na śmieci do recyklingu, 
skrzynie do przechowywania [meble], dekoracyjne listwy wy-
kończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz osprzę-
tem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna 
do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, kołki niemeta-
lowe, wkręty szynowe, niemetalowe, samogwintujące wkręty 
niemetalowe, śruby [wkręty] niemetalowe, śruby niemetalo-
we, kosze na śmieci do użytku domowego, doniczki porce-
lanowe, gliniane doniczki, konewki, karmniki dla ptaków, za-
bawki, samochody do zabawy.
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(210) 549054 (220) 2022 11 10
(731) WEB & ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEBANDART house of software

(531) 27.05.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe.

(210) 549056 (220) 2022 11 10
(731) Kiddinx Studios GmbH, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) Słoń Benjamin
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu, Urządzenia do przetwarzania 
danych, Komputery, Nagrania dźwiękowe, muzyczne i wi-
deo, Dzwonki, pliki muzyczne, MP3, graficzne i wideo do po-
brania dla bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych, 
Oprogramowanie gier, Programy do gier wideo zapisane 
na kartridżach, dyskietkach, płytach CD-ROM, kasetach, kase-
tach i minidyskach, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Płyty 
kompaktowe [audio-wideo], Odtwarzacze płyt DVD, Progra-
my komputerowe nagrane, Programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], Magnesy dekoracyjne, Filmy 
[błony] naświetlone, Odtwarzacze kaset, Latarnie magiczne 
[aparaty projekcyjne], Artykuły optyczne, Płyty gramofono-
we, Nośniki do rejestracji dźwięku, Osobiste urządzenia ste-
reofoniczne, Kasety wideo, Magnetowidy, Kartridże z grami 
wideo, Karty kredytowe., 16 Fotografie i wyroby fotogra-
ficzne, Papier nutowy, Karty telefoniczne i karty kredytowe 
(bez kodu magnetycznego), Odbitki kolorowe, Fotografie 
[wydrukowane], Obrazy i zdjęcia, Rysunki, Afisze, plakaty, 
Kartki z życzeniami, Karty pocztowe, Karty obrazkowe, Suche 
kalkomanie, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Albumy 
i segregatory kolekcjonerskie, Samoprzylepne folie i taśmy 
do celów dekoracyjnych, Artykuły papiernicze, przyrządy 
do pisania, Artykuły do rysowania, malowania i modelowa-
nia, urządzenia do rysowania i malowania, Pędzle malarskie, 
Kleje i paski przylepne do wyrobów papierniczych i piśmien-
niczych oraz do celów gospodarstwa domowego, Artykuły 
biurowe [z wyjątkiem mebli], Pamiętniki, dzienniki, Kalenda-
rze, kartki z życzeniami, ręczniki papierowe i pozostałe chu-
steczki z papieru, Mapy geograficzne, Karty, Podstawki pod 
kufle do piwa, Pieczątki z adresem, Skoroszyty do dokumen-
tów, Skoroszyty na dokumenty, Serwetki, Przykrycia z papie-
ru lub celulozy, Papier filtracyjny [bibuła], Materiały do pa-
kowania, w tym pojemniki, woreczki, stożki, torby i arkusze 
papierowe lub tekturowe, w tym folie piankowe z tworzyw 
sztucznych, Materiały do opakowywania, Taśmy samokleją-
ce, Flagi i proporce z papieru, Noże do papieru z metali szla-
chetnych, Papier i karton, Druki, mianowicie druki wszelkiego 
rodzaju, takie jak książki, gazety, czasopisma, magazyny, bro-
szury, katalogi, periodyki, materiały reklamowe, Podręczniki, 
Materiał instruktażowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń), 
Zakładki do książek., 18 Kufry i walizki, Torby, Bagaż, Parasole, 
Przeciwsłoneczne parasole, Laski, kijki marszowe i trekkingo-
we, Plecaki, Artykuły podróżne [walizki, torby], Przywieszki 
do bagażu, Torby na jednodniowy pobyt, Tornistry szkolne, 
Torby typu shopper, Torby na zakupy, Saszetki biodrowe, 
Skóra i imitacja skóry.

(210) 549059 (220) 2022 11 11
(731) MASTER SOLUTION LOGISTIC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ludwinowo Zegrzyńskie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DC DIVINE COLLECTION

(531) 26.04.03, 07.15.01, 07.15.05, 07.15.08, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.02, 29.01.08

(510), (511) 40 Produkcja mebli na zamówienie i według 
specyfikacji osób trzecich, Produkcja mebli na zamówienie.

(210) 549062 (220) 2022 11 11
(731) GAN MICHAŁ ARTWERK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) małe fusy

(531) 11.03.04, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizacja rozrywki na imprezy urodzino-
we, Organizacja zajęć, Świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, 
Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne dla dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/
edukacja], organizacja warsztatów w tym warsztatów ar-
tystycznych, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Dekorowanie ciast, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Kawiarnie, Herbaciarnie, Lodziarnie, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie po-
siłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, Usługi barów kawowych, 
Usługi barów z sokami, Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, 
Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywa-
nia posiłków, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 549063 (220) 2022 11 12
(731) TUTAK MICHAŁ MASTHEW-MICHAŁ TUTAK, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MASTHEW

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria damska, 18 Torebki damskie, 
25 Odzież damska, Obuwie damskie.

(210) 549065 (220) 2022 11 12
(731) PROSOWSKA AGNIESZKA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Kobido Sensoteka
(510), (511) 44 Masaże, Usługi konsultacji związane z masa-
żami, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masa-
żem japońskim, Informacje dotyczące masażu, Masaż, Usługi 
masażu w trakcie ciąży.

(210) 549073 (220) 2022 11 10
(731) JOTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J JOTINVEST

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, 
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dzier-
żawa lub wynajem budynków, Finansowanie inwestycji 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Fi-
nansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Ocena i wy-
cena nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie czyn-
szu, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakre-
sie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pozyskiwa-
nie kapitału, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości 
i budynków, Usługi nabywania gruntu, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w za-
kresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi związane 
z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, Wynajem nie-
ruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarzą-
dzanie powiernicze nieruchomościami, Agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieru-
chomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Usługi w zakresie nie-

ruchomości, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, 
Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Finansowanie po-
życzek, Finansowanie inwestycji, Finansowanie projektów, 
Finansowanie kredytów, Usługi finansowania, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, 37 Budowa budynków 
na zamówienie, Budowa domów, Budowa nieruchomości 
[budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, Infor-
macja budowlana, Konserwacja i naprawa budynków, Kon-
sultacje budowlane, Nadzór budowlany, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, Usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, Budownictwo mieszkaniowe, 
Remont nieruchomości, Remontowanie budynków.

(210) 549074 (220) 2022 11 10
(731) ALPAN, MACIEJ PANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALPAN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 35 Reklama i handel produktów spożywczych, 
39 Transport i magazynowanie produktów spożywczych, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 549082 (220) 2022 11 14
(731) RÓŻYCKI MAREK PPHU MORITZ, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON SPIRIT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 1 Alkohol.

(210) 549083 (220) 2022 11 10
(731) JOTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczaniec
(540) (znak słowny)
(540) JOTINVEST
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, 
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dzier-
żawa lub wynajem budynków, Finansowanie inwestycji 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Fi-
nansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Ocena i wy-
cena nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie czyn-
szu, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakre-
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sie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pozyskiwa-
nie kapitału, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości 
i budynków, Usługi nabywania gruntu, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w za-
kresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi związane 
z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, Wynajem nie-
ruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarzą-
dzanie powiernicze nieruchomościami, Agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieru-
chomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Usługi w zakresie nie-
ruchomości, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, 
Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Finansowanie po-
życzek, Finansowanie inwestycji, Finansowanie projektów, 
Finansowanie kredytów, Usługi finansowania, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, 37 Budowa budynków 
na zamówienie, Budowa domów, Budowa nieruchomości 
[budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, Infor-
macja budowlana, Konserwacja i naprawa budynków, Kon-
sultacje budowlane, Nadzór budowlany, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, Usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, Budownictwo mieszkaniowe, 
Remont nieruchomości, Remontowanie budynków.

(210) 549084 (220) 2022 11 10
(731) FICEK EWA PIZZERIA LAWENDA, Przeworsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZERIA LaWENDA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, Pizzerie, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywa-
nie posiłków i napojów.

(210) 549085 (220) 2022 11 14
(731) MAŁA CZICZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kudrowice
(540) (znak słowny)
(540) Mała Cziczi
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z następującymi produktami: maści do ce-
lów kosmetycznych, maści [nielecznicze], kremy nieleczni-
cze, kremy oczyszczające, kremy odżywcze, kremy ochronne, 
kremy kosmetyczne, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 

mydełka, kadzidełka, świece, świece zapachowe, świece per-
fumowane, świece stołowe, świece okolicznościowe, zioła 
lecznicze, suplementy diety, odżywcze suplementy diety, 
krople witaminowe, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, 
kamienie szlachetne, naturalne kamienie szlachetne, synte-
tyczne kamienie szlachetne, sztuczne kamienie szlachetne, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
wisiorki, wisiorki biżuteryjne, amulety [biżuteria], amulety, 
pierścionki, pierścionki [biżuteria], artykuły biurowe, biurowe 
artykuły papiernicze, pióra i długopisy [artykuły biurowe], 
aktówki [artykuły biurowe], zszywacze [artykuły biurowe], 
nawilżacze [artykuły biurowe], noże do papieru [artykuły 
biurowe], tablice na notatki [artykuły biurowe], tacki na do-
kumenty [artykuły biurowe], teczki na dokumenty [artyku-
ły biurowe], rysunki graficzne, papier rysunkowy, materiały 
do rysowania, książki, odzież, odzież treningowa, nakrycia 
głowy, obuwie, sprzęt sportowy, sprzęt do treningów spor-
towych, artykuły i sprzęt sportowy, sprzęt do uprawiania 
sportu i ćwiczeń fizycznych, suszone owoce, zioła przetwo-
rzone, zioła suszone, zioła konserwowane, przyprawy, przy-
prawy korzenne, przyprawy spożywcze, przyprawy jadalne, 
przyprawy suche, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z następującymi produktami: maści do celów kosmetycznych, 
maści [nielecznicze], kremy nielecznicze, kremy oczyszczają-
ce, kremy odżywcze, kremy ochronne, kremy kosmetyczne, 
kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], mydełka, kadzidełka, 
świece, świece zapachowe, świece perfumowane, świece 
stołowe, świece okolicznościowe, zioła lecznicze, suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, krople witaminowe, kremy 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kamienie szlachetne, natural-
ne kamienie szlachetne, syntetyczne kamienie szlachetne, 
sztuczne kamienie szlachetne, kamienie szlachetne, perły, 
metale szlachetne i ich imitacje, wisiorki, wisiorki biżuteryjne, 
amulety [biżuteria], amulety, pierścionki, pierścionki [biżuteria], 
artykuły biurowe, biurowe artykuły papiernicze, pióra i długo-
pisy [artykuły biurowe], aktówki [artykuły biurowe], zszywacze 
[artykuły biurowe], nawilżacze [artykuły biurowe], noże do pa-
pieru [artykuły biurowe], tablice na notatki [artykuły biurowe], 
tacki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki na dokumenty 
[artykuły biurowe], rysunki graficzne, papier rysunkowy, ma-
teriały do rysowania, książki, odzież, odzież treningowa, na-
krycia głowy, obuwie, sprzęt sportowy, sprzęt do treningów 
sportowych, artykuły i sprzęt sportowy, sprzęt do uprawiania 
sportu i ćwiczeń fizycznych, suszone owoce, zioła przetwo-
rzone, zioła suszone, zioła konserwowane, przyprawy, przy-
prawy korzenne, przyprawy spożywcze, przyprawy jadalne, 
przyprawy suche, 41 Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, Usługi w zakresie edukacji die-
tetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie 
diet, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, 
Wydawanie czasopism, Wydawanie audiobooków, Wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Produkcja 
pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, 
Występy muzyczne i piosenkarskie, Usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi 
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowa-
nych, Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, 
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Muzyczne usługi 
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 42 Usługi 
projektowania grafiki komputerowej, Usługi w zakresie grafi-
ki komputerowej, Przygotowywanie rysunków technicznych, 
Sporządzanie rysunków technicznych, Projektowanie graficz-
ne, Usługi projektów graficznych, 44 Salony tatuażu, Usługi 
w zakresie tatuażu, Doradztwo dietetyczne, Poradnictwo die-
tetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi dietetyków.
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(210) 549086 (220) 2022 11 10
(731) FICEK EWA PIZZERIA LAWENDA, Przeworsk
(540) (znak słowny)
(540) PIZZERIA LAWENDA
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, Pizzerie, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywa-
nie posiłków i napojów.

(210) 549089 (220) 2022 11 10
(731) DĘBOWSKI MARCIN REAL ESTATE BUSINESS, 

Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) ENIU
(510), (511) 5 Żelki witaminowe, Olejki lecznicze, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne, Zioła do palenia do celów 
medycznych, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Su-
plementy ziołowe, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Su-
plementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Do-
datki odżywcze, Dodatki witaminowe, 9 Oprogramowanie 
do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Programy kom-
puterowe, Aplikacje do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia z komputerowej bazy danych lub Internetu, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe, Nagrania wideo, Nagrania audio, Na-
grane płyty DVD, Nagrane płyty CD ROM, Publikacje elektro-
niczne, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do po-
bierania, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry 
komputerowe, Mobilne aplikacje, Filmy do pobrania, Filmy 
wideo, Czasopisma elektroniczne, E-booki, Podcasty, Książki 
audio, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie in-
teraktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie gier, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia i przy-
rządy multimedialne, Nagrania cyfrowe, Oprogramowanie 
komputerowe, nagrane, Oprogramowanie do przetwarzania 
w chmurze, 16 Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowa-
nia i ścierania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze 
na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Biurowe arty-
kuły papiernicze, Drukowane materiały piśmienne, Kalenda-
rze, Kieszonkowe notesy, Materiały do pisania, Materiały 
do rysowania, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne i wypo-
sażenie edukacyjne, Naklejki, Nalepki, Odbitki, Papierowe 
materiały biurowe, Przyrządy do pisania, Przyrządy do ryso-
wania, Publikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publi-
kacje reklamowe, Zestawy piśmienne, Zeszyty, Pióra i długo-
pisy [artykuły biurowe], Naklejki [kalkomanie], Albumy na na-
klejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane mate-
riały edukacyjne, Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucz-
nych, do celów domowych, Torebki oraz artykuły do pako-
wania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Zakładki do książek, 21 Kubki, Naczynia, Szklanki, 
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 25 Odzież, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Nakrycia głowy, Czapki 
[nakrycia głowy], Koszulki z krótkim rękawem, Dresy wiatrosz-
czelne, Dresy ortalionowe, Skarpetki, 28 Zabawki, 30 Lody, 
Chipsy [produkty zbożowe], Przekąski słone na bazie zbóż, 
Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Czekolada, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka, Wyroby piekarnicze, Napoje mrożone na bazie kawy, 
Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Sorbety, De-
sery lodowe, Cukierki, Słodycze [cukierki], Słodycze bez cu-
kru, Zelki [wyroby cukiernicze], Żelki, Lody owocowe, Lody 
spożywcze, Lody mleczne [lody], Sorbety [lody], Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lizaki [wyroby cukier-
nicze], Jajka czekoladowe, Batony czekoladowe, Cukierki cze-
koladowe, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony 

i guma do żucia, 32 Napoje energetyzujące, Napoje izoto-
niczne, Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, Soki, Wody 
gazowane, Wody mineralne, Cola, Lemoniada, Napoje bezal-
koholowe, Woda mineralna, Woda niegazowana, Woda ga-
zowana, Smakowa woda mineralna, Napoje bezalkoholowe, 
Napoje owocowe, Aromatyzowane napoje gazowane, Na-
poje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Niegazowane napoje bezal-
koholowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, 
35 Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, Oferowanie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Ogłosze-
nia drobne, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Inter-
necie, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Publiko-
wanie materiałów reklamowych online, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów i tekstów reklamowych, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklamy online, Usługi 
reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, Usługi zarządzania społecznością online, Organizacja 
subskrypcji usług internetowych, Wynajem powierzchni re-
klamowej na stronach internetowych, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, Dostarczanie informa-
cji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem interneto-
wych sieci komunikacyjnych, Opracowywanie katalogów, 
spisów w celu publikacji w Internecie, Udostępnianie katalo-
gów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
Zapewnianie platformy Internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Marketing Internetowy, Produkcja 
materiałów reklamowych, Usługi reklamowe i marketingo-
we, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem błoga, Udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, Wsparcie w dziedzinie komercjali-
zacji produktów, Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z suplementami diety, Reklama, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobra-
nia, Usługi marketingowe, Usługi public relations, Usługi han-
dlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania kompu-
terowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akceso-
riów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z grami, Reklama i marketing, 
Promocja sprzedaży, Produkcja nagrań wideo w celach rekla-
mowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingo-
wych, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi 
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publikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z napojami bezalkoholowymi, Marketing cy-
frowy, 38 Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Przekazywa-
nie informacji i danych za pośrednictwem usług online i In-
ternetu, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, Udo-
stępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych 
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami 
komputerów, Zapewnianie dostępu do blogów interneto-
wych, Udostępnianie komputerowej bazy danych, Zapew-
nianie dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie do-
stępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi zwią-
zane z portalami telekomunikacyjnymi, Transmisja materia-
łów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero-
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za po-
średnictwem Internetu, Usługi przesyłania i odbioru wiado-
mości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów 
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, 
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Udostępnianie forów internetowych online, Transmisja wi-
deo na żądanie, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usłu-
gi komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyj-
ne świadczone za pośrednictwem platform i portali interne-
towych, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogło-
szeń, Przesyłanie informacji drogą online, Nadawanie progra-
mów za pośrednictwem Internetu, Emisja filmów za pośred-
nictwem Internetu, Transmisja danych audio za pośrednic-
twem Internetu, Usługi transmisji wideo na żądanie, Transmi-
sja treści multimedialnych przez Internet, Transmisja publika-
cji elektronicznych online, Transmisja strumieniowa danych, 
Podcasting, Nadawanie bezprzewodowe, Informacja o tele-
komunikacji, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy 
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Wspomagane komputerowo przesyłanie wia-
domości i obrazów, Usługi związane z elektronicznymi tabli-
cami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Usługi w zakresie 
wideokonferencji, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, 
41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż re-
klamowe, w Internecie, Udostępnianie elektronicznych pu-
blikacji on-line, Usługi w zakresie publikowania online, Udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, Zapewnianie szko-
leń online, Publikowanie tekstów, Udostępnianie publikacji 
on-line, Zapewnianie rozrywki online, Udostępnianie obra-
zów online nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki multi-
medialnej za pomocą strony internetowej, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej z Internetu, Usługi radia internetowego 
w zakresie rozrywki, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Zapewnianie rozrywki na żywo, Udostępnianie 
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, 
Rozrywka interaktywna online, Usługi publikowania cyfro-
wych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji 
przez Internet, Produkcja filmów, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie tre-
ści audio online nie do pobrania, Tworzenie [opracowywa-

nie] podcastów, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, 
Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe.

(210) 549091 (220) 2022 11 10
(731) ADRIANOWSKA ANNA BEST RESULTS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOOPARTY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 02.09.22
(510), (511) 18 Obroże dla zwierząt domowych, obroże dla 
kotów, obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych 
zawierające informacje medyczne, odzież dla zwierząt do-
mowych, odzież dla psów, przykrycia i okrycia dla zwierząt, 
okrycia dla psów, okrycia dla kotów, peleryny dla zwierząt 
domowych, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domo-
wych, smycze dla zwierząt domowych, smycze dla psów, 
stroje dla zwierząt domowych, ubranka dla zwierząt, 28 Gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 
31 Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne 
do żucia dla psów, ciastka dla zwierząt, ciastka dla kotów, 
ciastka dla szczeniaków, jadalne kości i kostki do żucia dla 
zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domo-
wych, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla zwierząt do-
mowych, karmy dla kotów, karmy dla psów, ściółka dla zwie-
rząt, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla kotów, 
pokarm dla psów, pokarmy puszkowane lub konserwowane 
dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty 
spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, ściół-
ka dla zwierząt, ściółka dla małych zwierząt, ściółka dla psów, 
żwirek dla kota i dla małych zwierząt.

(210) 549097 (220) 2022 11 14
(731) WROŃSKI PAWEŁ IRSYSTEM, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ir SYSTEM NOWOCZESNE OGRZEWANIE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.13, 01.15.09
(510), (511) 11 Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użyt-
ku osobistego, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Urządzenia 
do ogrzewania saun, 37 Regularne serwisowanie urządzeń 
do ogrzewania, Usługi doradcze związane z instalacją urzą-
dzeń do ogrzewania i chłodzenia, 42 Projektowanie i plano-
wanie techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie 
ogrzewania, Usługi projektowania technicznego związane 
z instalacjami do ogrzewania.

(210) 549100 (220) 2022 11 14
(731) ZACHARENKO MARCIN, Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARSEKT
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(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.13, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Dera-
tyzacja, Dezynfekcja, Dezynfekcja pomieszczeń, Fumigacja, 
Fumigacja budynków przeciwko szkodnikom, Fumigacja 
towarów przeciwko szkodnikom, Kontrole konstrukcji w celu 
wykrycia korników, Zwalczanie szkodników, Rozpylanie środ-
ków owadobójczych w domach mieszkalnych, Zabezpie-
czanie budynków przed dostępem szkodników i robactwa, 
Zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem szkodników 
i robactwa, Zabezpieczanie pomieszczeń przed dostępem 
szkodników i robactwa, Zwalczanie szkodników w budyn-
kach, Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych, 
Zwalczanie termitów, Usługi dezynfekcji.

(210) 549101 (220) 2022 11 14
(731) SZEWCZYK JOANNA, Targanice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAS LORIEN

(531) 05.01.08, 05.01.16, 07.01.09, 07.01.24, 29.01.13, 27.05.05
(510), (511) 43 Wynajem domków letniskowych.

(210) 549102 (220) 2022 11 14
(731) WĄSEK ROBERT, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Braciki

(531) 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 02.01.01, 02.01.11, 02.01.23, 
29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05

(510), (511) 40 Usługi rzeźnicze.

(210) 549112 (220) 2022 11 14
(731) DRAWELA DUDOJĆ SPÓŁKA JAWNA, Góra Kalwaria
(540) (znak słowny)
(540) DRAWELA
(510), (511) 29 Przetwory owocowe [dżemy], Zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Nabiał i substytuty na-
biału, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Borowiki 
szlachetne, suszone, Boczniaki ostrygowate, suszone, Cebula 
konserwowana, Deser z owocami i kremem [fool], Desery 

owocowe, Ekstrakty warzywne do gotowania [soki], Ekstrak-
ty warzywne do gotowania, Gotowe produkty z warzyw, 
Jabłka duszone, Kapusta, przetworzona, Kapusta kwaszona, 
Kandyzowane owoce, Kiszone warzywa [kimchi], Konser-
wowane warzywa, Kompozycje owoców przetworzonych, 
Konserwy, marynaty, Konserwy z owocami, Krojone warzy-
wa, Krojone owoce, Marchewki, Marynowana rzodkiewka, 
Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszo-
nych, Mieszanki warzywne, Owoce marynowane, Owoce 
przetworzone, Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia 
do ciast, Papryka marynowana, Papryka, przetworzona, Pikle, 
Pomidory konserwowe, Purée ziemniaczane, Soja, przetwo-
rzona, Suszone grzyby jadalne, Suszona żurawina, Suszone 
owoce, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa 
konserwowane, Warzywa marynowane, Warzywa liofilizo-
wane, Warzywa mrożone, Warzywa przetworzone, Warzywa 
w puszkach, Warzywa w słoikach, Buliony, Gotowe dania wa-
rzywne, Guacamole, Kostki do zup, Mieszanki do zup, Prze-
kąski na bazie owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski 
z owoców, Pulpety, Sałatka Cezar, Sałatka z kurczaka, Sałatka 
ziemniaczana, Sałatki gotowe, Sałatki na bazie ziemniaków, 
Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Tzatziki, Zupy.

(210) 549117 (220) 2022 11 14
(731) ŁUKOWA TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łukowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FTK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 34 Tytoń, Tytoń surowy, Tytoń w liściach, Tytoń 
do palenia, Tytoń do papierosów, Tytoń do fajek, Wyroby 
tytoniowe, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty 
tytoniu), 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu.

(210) 549125 (220) 2022 11 14
(731) JATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JATKA BUTCHERY by J. Ojrzyński

(531) 03.04.02, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 26.02.07, 26.11.03, 
26.11.25, 24.17.02, 27.05.01

(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne.



74 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT49/2022

(210) 549134 (220) 2022 11 15
(731) KOZŁOWSKI MARIUSZ, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOZIE REMONTY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.04.11, 03.04.24
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związanej z pro-
duktami takimi jak: kleje [klejenie], kleje do płytek podło-
gowych, sufitowych i ściennych, powłoki gruntowe, farby 
gruntowe, listwy metalowe, listwy świetlne, folia, cement 
budowlany, zaprawy budowlane, listwy niemetalowe, listwy 
budowlane (niemetalowe), listwy dekoracyjne (niemetalo-
we), masy szpachlowe, meble do wnętrz, dekoracje ścienne 
z tkanin, dekoracje ścienne (nietekstylne), ścienne dekoracje, 
nietekstylne, Usługi sprzedaży hurtowej związanej z produk-
tami takimi jak: kleje [klejenie], kleje do płytek podłogowych, 
sufitowych i ściennych, powłoki gruntowe, farby gruntowe, 
listwy metalowe, listwy świetlne, folia, cement budowlany, 
zaprawy budowlane, listwy niemetalowe, listwy budowla-
ne (niemetalowe ), listwy dekoracyjne (niemetalowe), masy 
szpachlowe, meble do wnętrz, dekoracje ścienne z tkanin, 
dekoracje ścienne (nietekstylne), ścienne dekoracje, nietek-
stylne, 37 Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, 
Usługi instalacji dachów, Izolacja dachów, Układanie dachó-
wek i płytek łupkowych, Układanie dachówki, murowanie 
lub murowanie z bloczków, Izolacja ścian wewnętrznych i ze-
wnętrznych, sufitów i dachów, Montaż bram, Montaż ogro-
dzeń, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instala-
cja urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakre-
sie instalacji klimatyzacyjnych, Montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, In-
stalacja szkła w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, 
Instalowanie okien, Budowa podłóg, Montaż podłóg pod-
niesionych, Montaż podłóg drewnianych, Układanie podłóg 
warstwowych, Tapicerowanie mebli, Budowa kuchni, Usługi 
montażu kuchni, Montaż wyposażenia kuchennego, Instala-
cja urządzeń łazienkowych, Budowanie platform [tarasów], 
Budowa ścian, Budowa kominów, Budowa pomieszczeń, 
Budowanie domów, Budowa ścianek działowych, Budowa 
nieruchomości mieszkalnych, Usługi budowlane, Usługi ge-
neralnych wykonawców budowlanych.

(210) 549138 (220) 2022 11 14
(731) SIERLECKA PATRYCJA CENTRUM NIERUCHOMOŚCI, 

Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOYA Moja rodzina. Moja przestrzeń. Moja 

przyszłość.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.07.23, 04.05.02, 24.17.02, 27.03.02
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 549140 (220) 2022 11 14
(731) SZYMANIUK MICHAŁ MUSIC OCTOPUS, Książki
(540) (znak słowny)

(540) MUSIC OCTOPUS
(510), (511) 35 Promowanie muzyki innych poprzez do-
starczanie portfolio online za pośrednictwem witryn in-
ternetowych, Wynajem powierzchni reklamowej na stro-
nach internetowych, Dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron 
internetowych, Zestawianie reklam w celu wykorzysta-
nia ich jako strony internetowe, Udostępnianie miejsca 
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 
Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online 
ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodaw-
cami a właścicielami stron internetowych, Publikacja tre-
ści reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
Opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji 
w globalnej sieci komputerowej lub Internecie.

(210) 549142 (220) 2022 11 15
(731) OPAKOWANIA EKSPORTOWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kotarwice 

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMY EXPERT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.10, 03.07.24, 07.01.24, 07.03.11, 
07.03.12

(510), (511) 19 Prefabrykowane elementy budowlane (nie-
metalowe-), Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, 
Niemetalowe budynki prefabrykowane, Prefabrykowane 
ściany niemetalowe, Elementy budowlane prefabrykowane 
(niemetalowe-), Prefabrykowane domy z bali, Domy z pre-
fabrykatów [zestawy do montażu], Części modułowe (nie-
metalowe-) do budowania budynków prefabrykowanych, 
Domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], Pre-
fabrykowane niemetalowe elementy budowlane do mon-
tażu na miejscu, Prefabrykowane domy [gotowe do monta-
żu], nie z metalu, 35 Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Informacje na temat sprzedaży produktów, Usługi biurowe 
dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, Negocjowanie 
umów kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontrak-
tów na kupno i sprzedaż towarów, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi handlu 
detalicznego i hurtowego w zakresie materiałów budowla-
nych, 37 Budowa domów, Wznoszenie prefabrykowanych 
budynków i konstrukcji, Stawianie domów z prefabrykatów, 
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40 Wytwarzanie na zamówienie budynków prefabrykowa-
nych, Wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych ele-
mentów konstrukcyjnych..

(210) 549160 (220) 2022 11 15
(731) GLOBISZ ANNA GLOBLIGHT, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) yonker
(510), (511) 10 Urządzenia do fototerapii, 35 Usługi handlu 
detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz 
inne sieci komunikacji) związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia do fototerapii.

(210) 549161 (220) 2022 11 15
(731) KANIA DAMIAN DYFUZORY I OLEJKI ZAPACHOWE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chotee

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Olejki zapachowe, Olejki zapachowe wydzielające aromaty 
przy podgrzewaniu, 21 Dyfuzory do olejków zapachowych, 
inne niż dyfuzory trzcinowe, Dyfuzory do olejków zapacho-
wych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi.

(210) 549163 (220) 2022 11 15
(731) BURAWSKI JÓZEF JÓZEF BURAWSKI JUWAL  

EXPORT - IMPORT - HANDEL HURTOWY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUWPAK PAPIER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 20.05.25
(510), (511) 16 Papier makulaturowy, celulozowy, powleka-
ny, biały i kolorowy.

(210) 549169 (220) 2022 11 15
(731) SYMBIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMBIOTICS

(531) 26.01.01, 26.03.02, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów kosmetycz-
nych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Ekstrakty zio-
łowe do celów kosmetycznych, Esencje eteryczne, Kosmety-
ki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kremy kosmetyczne, Kremy na bazie 
olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, Mydła, Od-
żywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki ete-
ryczne, Olejki toaletowe, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, Pomady do celów 

kosmetycznych, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty 
kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Szampony, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Zestawy ko-
smetyków, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
5 suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi, 
mające postać płynną lub postać proszku do rozpuszczenia 
w wodzie, soku lub innym płynie, Suplementy diety dla ludzi, 
mające postać stałą, w tym zwłaszcza tabletki lub kapsułki, 
Suplementy diety dla ludzi, mające postać półstałą, w tym 
zwłaszcza żele lub żelki, preparaty witaminowe, preparaty 
dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżyw-
cze, probiotyki, 32 Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Esen-
cje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w posta-
ci olejków eterycznych, Napoje bezalkoholowe, Napoje bez-
alkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalko-
holowe o smaku kawy, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie 
owoców lub warzyw, Napoje sportowe wzbogacane prote-
inami, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe 
nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, 
Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Soki, 
Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Suche mieszanki 
na bazie skrobi do sporządzania napojów, Syrop do lemonia-
dy, Syropy do napojów, Winogrona (Moszcz -), niesfermento-
wany, Woda [napoje].

(210) 549171 (220) 2022 11 15
(731) SYMBIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMBIOTICS

(531) 26.01.01, 26.03.02, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów kosmetycz-
nych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Ekstrakty zio-
łowe do celów kosmetycznych, Esencje eteryczne, Kosmety-
ki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kremy kosmetyczne, Kremy na bazie 
olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, Mydła, Od-
żywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki ete-
ryczne, Olejki toaletowe, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, Pomady do celów 
kosmetycznych, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty 
kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Szampony, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Zestawy ko-
smetyków, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, 
mające postać płynną lub postać proszku do rozpuszczenia 
w wodzie, soku lub innym płynie, Suplementy diety dla ludzi, 
mające postać stałą, w tym zwłaszcza tabletki lub kapsułki, 
Suplementy diety dla ludzi, mające postać półstałą, w tym 
zwłaszcza żele lub żelki, Preparaty witaminowe, Preparaty 
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dietetyczne nie do użytku medycznego, Suplementy odżyw-
cze, Probiotyki, 32 Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Esen-
cje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w posta-
ci olejków eterycznych, Napoje bezalkoholowe, Napoje bez-
alkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalko-
holowe o smaku kawy, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie 
owoców lub warzyw, Napoje sportowe wzbogacane prote-
inami, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe 
nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, 
Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Soki, 
Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Suche mieszanki 
na bazie skrobi do sporządzania napojów, Syrop do lemonia-
dy, Syropy do napojów, Winogrona (Moszcz -), niesfermento-
wany, Woda [napoje].

(210) 549176 (220) 2022 11 15
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowny)
(540) Green Bomb
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Żelki witaminowe, 29 Pasty na bazie orzechów, 30 Słodkie 
polewy i nadzienia, Musy czekoladowe, Żelki, 32 Napoje bez-
alkoholowe.

(210) 549191 (220) 2022 11 16
(731) PIERWIASTEK SUKCESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Pierwiastek Sukcesu
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 549194 (220) 2022 11 16
(731) HUCAŁ TOMASZ MTH CONSULTING, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cross Żagański

(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez 
sportowych.

(210) 549198 (220) 2022 11 15
(731) DZIAŁEK-SYC PATRYCJA AKADEMIA PIĘKNA, Osielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mani Nails

(531) 02.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Promowanie działalności gospodarczej, Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Planowanie działal-
ności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, 

Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi 
towarami: Sztuczne paznokcie, Utwardzacze do paznokci, 
Lakiery do paznokci, Emalia do paznokci, Emalie do paznok-
ci, Lakiery do paznokci, Żel do paznokci, Brokat do paznokci, 
Kremy do paznokci, Zmywacze do paznokci, Odżywki do pa-
znokci, Rozjaśniacze do paznokci, Kosmetyki do paznokci, 
Naklejane ozdoby do paznokci, Kalkomanie do ozdabiania 
paznokci, Emulsje do wzmacniania paznokci, Klej do utwar-
dzania paznokci, Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Pre-
paraty do wzmacniania paznokci, Lakiery nawierzchniowe 
do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty 
do polerowania paznokci, Proszek do polerowania paznokci, 
Preparaty do kuracji paznokci, Podkłady do paznokci [kosme-
tyki], Papier ścierny do paznokci, Opatrunki do rekonstrukcji 
paznokci, Sztuczne paznokcie do stóp, Odżywki do skórek 
wokół paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci, 
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Krem do skórek 
wokół paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych pa-
znokci, Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Olejek 
do skórek wokół paznokci, Podkłady do lakierów do paznok-
ci, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Odżywki 
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Środki do usuwania 
paznokci żelowych, Lakiery do paznokci w pisaku, Zmy-
wacze do paznokci w sztyfcie, Papier ścierny szmerglowy 
do paznokci, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, 
Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, Środki do usu-
wania skórek wokół paznokci, Lakier do paznokci do celów 
kosmetycznych, Sztuczne paznokcie wykonane z metali szla-
chetnych, Proszki do nadawania kształtu sztucznym paznok-
ciom, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Materiały 
na powłoki do paznokci i rąk, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, Powłoki do nadawania kształtu paznokciom 
u rąk, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia 
lakieru na paznokciach, Pilniki [narzędzia ręczne], Pilniki [ob-
sługiwane ręcznie], Pilniki do stóp, Pilniki do paznokci, Pilniki 
do paznokci, elektryczne, Pilniki do paznokci nieelektryczne, 
Elektroniczne pilniki do stóp, Wymienne głowice obrotowe 
do elektronicznych pilników do paznokci, Głowice obroto-
we do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry, 
Obcinacze do paznokci, Nożyczki do paznokci, Cążki do pa-
znokci, Polerki do paznokci nieelektryczne, Nieelektryczne 
polerki do paznokci, Elektryczne polerki do paznokci, Cążki 
do obcinania paznokci, Elektryczne urządzenia polerujące 
do paznokci, Elektryczne urządzenia do polerowania pa-
znokci, Polerki do paznokci do manicure, Nożyczki do skórek 
wokół paznokcia, Cążki do obcinania paznokci [narzędzia 
ręczne], Obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelek-
tryczne], Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, 
Cążki do skórek, Elektryczne zestawy do pedicure, Futerały 
na przyrządy do manicure, Narzędzia do odpychania skórek, 
Nożyki do usuwania zgrubiałej skóry i odcisków, Pilniki igło-
we, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Przybory do manikiu-
ru, Przybory do pedikiuru, Przybory do pedikiuru [narzędzia 
ręczne], Przyrządy do usuwania skórek, Zestawy do pedi-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do mani-
cure, Żel do brwi, Kosmetyki do brwi, Kleje do sztucznych 
rzęs, włosów i paznokci, Kleje do mocowania sztucznych 
rzęs, Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Płatki 
kąpielowe, Bawełniane płatki kosmetyczne, Płatki oczysz-
czające nasączone kosmetykami, Preparaty antybakteryjne, 
Chusteczki antybakteryjne, Żele antybakteryjne, Spraye an-
tybakteryjne, Mydła antybakteryjne, Nasączone płatki lecz-
nicze, Pęsety, Pęsety do depilacji, Pęsety do sztucznych rzęs, 
Przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, Nieelek-
tryczne trymery do brwi, Separatory do rzęs, Zalotki do rzęs, 
Elektryczne zalotki do rzęs, Rękawiczki ochronne do celów 



Nr  ZT49/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 77

medycznych, Płatki papierowe do demakijażu: Szczoteczki 
do brwi, Grzebyki do rzęs, Szczoteczki do rzęs, Szczoteczki 
do tuszu do rzęs, Mieszaniny pochłaniające kurz, Materiały 
pochłaniające zapachy, Pulsoksymetry, Lampy UV nie do ce-
lów medycznych.

(210) 549202 (220) 2022 11 15
(731) DOKTOR MONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Doktor Monika MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja i szkolenia w dziedzinie ochrony 
zdrowia, Organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, 
seminariów, warsztatów oraz kursów z zakresu medycyny, 
medycyny estetycznej, dermatologii i dermatochirurgii, 
odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia w celach eduka-
cyjnych, Kształcenie praktyczne i kursy korespondencyjnej 
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii 
i dermatochirurgii, dietetyki, odżywiania, ochrony zdrowia, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjum, szkoleń, z zakresu medycyny, medy-
cyny estetycznej, dermatologii i dermatochirurgii, dietetyki, 
odżywiania, ochrony zdrowia, Organizowanie konkursów, 
Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how z zakresu 
medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii i derma-
tochirurgii, dietetyki, odżywiania, ochrony zdrowia, Publi-
kowanie tekstów online z zakresu medycyny, medycyny 
estetycznej, dermatologii i demiatochirurgii, dietetyki, od-
żywiania, ochrony zdrowia, Udostępnianie publikacji online 
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii 
i dermatochirurgii, dietetyki, odżywiania, ochrony zdro-
wia, Tworzenie podcastów i filmów online nie do pobrania 
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii 
i dermatochirurgii, dietetyki, odżywiania, ochrony zdrowia, 
44 Usługi medyczne, Usługi medyczne w zakresie derma-
tologii, dermatochirurgii i medycyny estetycznej, Diagno-
styka i leczenie chorób skóry, Usługi medyczne w zakre-
sie dermatochirurgii, chirurgii plastycznej i estetycznej, 
chirurgii ogólnej, ortopedii, Usługi medyczne w zakresie 
wenerologii, Usługi lekarskie, usługi podologa, usługi die-
tetyków, usługi fizjoterapeutów, usługi klinik medycznych, 
Dermatologia kosmetyczna jako usługa medyczna, Zabiegi 
specjalistyczne z zakresu medycyny estetycznej, Zabiegi 
terapeutyczne dla twarzy i ciała, porady w zakresie derma-
tologii estetycznej dorosłych i dzieci, Doradztwo medycz-
ne w zakresie dermatologii, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Konsultacje z dziedziny żywienia, Doradztwo 
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Planowanie i nad-
zorowanie diety, Nadzór nad programami redukcji wagi, 
Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności 
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycz-
nych, Usługi i doradztwo dotyczące modelowania sylwetki.

(210) 549205 (220) 2022 11 15
(731) JAKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) CRAFTDREW

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 7 Maszyny do obróbki 
drewna, narzędzia jako części maszyn, maszyny na sprężo-
ne powietrze prasy jako maszyny do celów przemysłowych, 
8 Narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym.

(210) 549206 (220) 2022 11 15
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Protina

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, preparaty 
weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów wetery-
naryjnych, preparaty z mikroorganizmów do celów wetery-
naryjnych, preparaty witaminowe dla zwierząt, 31 Preparaty 
zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, 
pasza dla zwierząt tucznych, pasza dla bydła, pokarm dla 
zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pro-
dukty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, 
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.

(210) 549207 (220) 2022 11 15
(731) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KS-APTIX
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Czyt-
niki kodów kreskowych, Komputery kieszonkowe [PDA], 
Komputery przenośne [podręczne], Programy komputero-
we [oprogramowanie do pobrania], Sprzęt komputerowy, 
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Bada-
nia technologiczne, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, Dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Projektowanie systemów komputero-
wych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero-
wej, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 549208 (220) 2022 11 15
(731) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KAMSOFT-APTIX
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Czyt-
niki kodów kreskowych, Komputery kieszonkowe [PDA], 
Komputery przenośne [podręczne], Programy komputero-
we [oprogramowanie do pobrania], Sprzęt komputerowy, 
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Bada-
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nia technologiczne, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, Dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Projektowanie systemów komputero-
wych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero-
wej, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 549210 (220) 2022 11 16
(731) CLIVENCOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaziska Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLIVENCOLD THERMAL COMFORT FOR YOU

(531) 01.03.10, 01.15.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Pompy ciepła, Instalacje i urządzenia wentyla-
cyjne [klimatyzacyjne], Systemy HVAC (ogrzewanie, wentyla-
cja i klimatyzacja), 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego 
(w tym przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) zwią-
zane z następującymi produktami: pompy ciepła, instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], systemy HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

(210) 549220 (220) 2022 11 15
(731) KOŁODZIEJCZYK DANIEL FABRYKA PUZZLI, 

Jaroszowice
(540) (znak słowny)
(540) Edubo
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Akwarele, Albumy do wklejania, 
Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Aplikacje z papieru, 
Arkusze informacyjne, Artykuły biurowe, Artykuły do korekto-
rowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Arty-
kuły papiernicze do pisania, Artykuły papiernicze na przyjęcia, 
Artykuły piśmiennicze, Atlasy, Atramenty, Bibuły, Broszury, Cza-
sopisma [periodyki], Druki, Dekoracyjny papier do pakowania, 
Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papiero-
we, Dzienniki, Encyklopedie, Etui na przybory do pisania, Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Flamastry, Folia z two-
rzyw sztucznych do pakowania, Gazety, Globusy, Gumki, Ka-
lendarze, Karton, Kartki z życzeniami, Karty, Karty okoliczno-
ściowe, Katalogi, Klej biurowy, Kleje do materiałów papierni-
czych lub do użytku domowego, Koperty, Kolorowanki, Ko-
miksy, Kredki do kolorowania, Kreda, Książki, Książki dla dzieci, 
Książki do malowania, Książki do rysowania, Książki edukacyj-
ne, Książki z opowiadaniami, Mapy, Maszyny biurowe, Materia-
ły drukarskie i introligatorskie, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały do ryso-

wania, Materiały drukowane, Mazaki, Nadruki, Naklejki, Notat-
niki, Obrazy i zdjęcia, Okładki książkowe, Ołówki, Opakowania 
z tworzyw sztucznych, Oprawione plakaty, Organizery na biur-
ko, Papier, Papier i karton, Papierowe artykuły piśmienne, Pędz-
le, Pastele [kredki], Papierowe wyroby artystyczne, Pergamin, 
Periodyki, Pieczątki odciskowe, Pinezki, Piórniki, Pisaki koloro-
we, Plany, Plakaty z papieru, Podkładka na biurko, Podręczniki, 
Podręczniki pomocnicze do nauki, Prace malarskie i kaligra-
ficzne, Przewodniki, Przewodniki biurkowe, Przybory szkolne 
[artykuły piśmienne], Przyrządy do rysowania, Publikacje edu-
kacyjne, Pudełka kartonowe lub papierowe, Rysunki, Segrega-
tory, Słowniki, Skoroszyty, Spinacze biurowe, Stemple do zna-
kowania, Stojaki na dokumenty, Tabele drukowane, Tempe-
rówki, Terminarze, Teczki papierowe [artykuły papiernicze], 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wizytówki, Wkład pa-
pierowy, Wstążki papierowe, Zakładki do książek, Zaproszenia, 
Zestawy do malowania dla dzieci, Zdrapywanki do rysowania, 
Zestawy na biurko, Zeszyty, Zeszyty do ćwiczeń, Znaczki, 
Zszywacze, Zszywki biurowe, Prospekty, Drukowane materiały 
dydaktyczne, Ulotki, Drukowane foldery informacyjne, 28 Za-
bawki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy do zaba-
wy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły gimnastyczne 
i sportowe, Gry, Gry planszowe, Gry karciane, Kości do gry, Au-
tomaty do gry, Plansze do gry go, Grzechotki, Klocki do zaba-
wy, Łamigłówki, Układanki [puzzle], Puzzle [zabawki], Karty 
do gry, Oznaczniki [pionki] do gier, Żetony do gier, Figurki 
do zabawy, Futerały na figurki akcji, Ozdoby choinkowe, Za-
bawki edukacyjne, Zabawki inteligentne, Piłki do zabawy, Za-
bawki dla dzieci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki do piasku, 
Zabawki do rysowania, Zabawki dla zwierząt, Zabawki do ko-
łysek, Zabawkowy sprzęt sportowy, Modele będące zabawka-
mi, Huśtawki dla niemowląt, Zabawki rozwojowe dla niemow-
ląt, Maty z zabawkami dla niemowląt, Maty do zabawy zawie-
rające zabawki dla niemowląt, Przyrządy na place zabaw, Wy-
posażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Zabawki 
do użytku w wózkach dziecięcych, Bibeloty (zabawki) na przy-
jęcia, Zabawki imitujące przedmioty używane przez dorosłych 
w życiu codziennym, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], 
Sanki [zabawki], Drony (zabawki), Zestawy modeli do składa-
nia [zabawki], 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
zabawek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Promocja sprzedaży, Administrowanie 
sprzedażą, Udostępnianie analiz sprzedaży, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz 
innych, Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, Informa-
cje na temat metod sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczą-
cych sprzedaży handlowej, Usługi w zakresie promocji sprze-
daży, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi doradcze doty-
czące promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje 
na temat sprzedaży produktów, Doradztwo w zakresie wyce-
ny zamówień sprzedaży, Usługi marketingu telefonicznego 
[z wyjątkiem sprzedaży], Administrowanie odnoszące się 
do metod sprzedaży, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe i promocyjne w za-
kresie sprzedaży, Promocja towarów przy pomocy influence-
rów, 41 Produkcja filmów wideo, Montaż wideo, Produkcja 
nagrań wideo, Pokazy filmów wideo, Prezentacja nagrań wi-
deo, Rozrywka, Rozrywka on-line, Rozrywka filmowa, Rozryw-
ka interaktywna, Udostępnianie publikacji on-line, Udostęp-
nianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
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on-line, Udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, Nagry-
wanie taśm wideo, Edycja nagrań wideo, Usługi w zakresie 
nagrań wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Usługi w zakre-
sie produkcji filmów wideo, Usługi w zakresie nagrań audio 
i wideo, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, 
Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, Udostępnia-
nie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, Świadcze-
nie usług w zakresie automatycznego nagrywania wideo, 
Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Pro-
dukcja dysków wideo na rzecz osób trzecich, Obsługa sprzętu 
wideo i audio do produkcji programów radiowych i telewizyj-
nych, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wi-
deo i telewizyjnych, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Usługi 
rozrywkowe w zakresie dopasowywania użytkowników z na-
graniami audio i wideo, Usługi związane z produkcją rozrywki 
w postaci materiałów wideo, Usługi publikowania cyfrowych 
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi roz-
rywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, 
Usługi prezentacji audiowizualnych, Produkcja nagrań audio-
wizualnych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Produkcja 
prezentacji audiowizualnych, Usługi nagrywania i produkcji 
audio, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywko-
wych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyj-
nych, Wynajem urządzeń do nagrywania sygnałów audio, 
Produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, Edycja nagrań 
audio, Produkcja rozrywki audio, Udostępnianie informacji on-
line związanych z mediami audiowizualnymi, Udostępnianie 
mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, Świadczenie usług rozrywkowych 
za pośrednictwem taśm audio, Udostępnianie treści audio on-
line nie do pobrania, Elektroniczne usługi biblioteczne mające 
na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym infor-
macji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub 
wideo, Publikowanie fotografii, Montaż filmów fotograficz-
nych, Fotoreportaże, Fotografia, Kompozycje fotograficzne 
na rzecz innych, Usługi obrazowania fotograficznego za po-
średnictwem drona, Tworzenie [opracowywanie] treści edu-
kacyjnych do podcastów, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Przygotowywanie tekstów do publikacji, Montaż filmów, 
Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż [obróbka] 
taśm wideo, Montaż programów telewizyjnych, Montaż 
taśm wideo, Montaż taśm dźwiękowych, Usługi rozrywki 
dźwiękowej, Produkcja nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, Produkcja programów dźwiękowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Nagrywanie 
i produkcja nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwięko-
wych i wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, 
Produkcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, Reali-
zowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Organizo-
wanie rozrywki wizualnej.

(210) 549225 (220) 2022 11 16
(731) TARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kotórz Mały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARCO

(531) 15.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny budowlane, Maszyny do mieszania 
betonu, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojaz-
dami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami 
budowlanymi.

(210) 549267 (220) 2022 11 16
(731) FOOD CARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KILOGRAMM SUSHI PROJECT

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi katerin-
gowe, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Udo-
stępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu dla przyczep 
kempingowych, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Usłu-
gi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Usługi restauracji washoku, Restauracje samoob-
sługowe, Usługi snack-barów, Dekorowanie żywności, Wy-
pożyczanie przyborów kuchennych, Wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Rzeźbienie 
w jedzeniu.

(210) 549385 (220) 2022 11 20
(731) CHOSZCZYK MARTA, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) Pazopozytywna
(510), (511) 44 Manicure, Usługi manicure, Usługi manicure 
i pedicure, Usługi manicure świadczone podczas wizyt do-
mowych, Usługi pedicure, Usługi podologa.

(210) 549432 (220) 2022 11 21
(731) WOGNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W ogniu szaszłykarnia

(531) 01.15.05, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 
29.01.14

(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
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cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji 
w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo i konsultacje 
biznesowe w zakresie franchisingu, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadze-
niu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w zarządzaniu nimi, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezer-
wacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w bi-
strach, Restauracje z grillem, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Przygotowywanie posiłków, Przygoto-
wywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na ze-
wnątrz, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie 
napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w pubach 
z browarem, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi barów i restauracji, Usługi barów piwnych, Usługi mo-
bilnych restauracji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i na-
poje], Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych kucharzy, 
Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie go-
towania posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność.

(210) 549433 (220) 2022 11 21
(731) WOGNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.01.01, 02.01.05, 02.01.23, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.02, 29.01.12, 09.03.13, 09.07.25

(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożo-
ne jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Pielmieni [pierogi 
z nadzieniem mięsnym], Wareniki [pierogi z nadzieniem], 
Naleśniki, Naleśniki mrożone, Naleśniki słone, Naleśniki [cien-
kie], Porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, Serniki, Dania 
na bazie ryżu, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo 
biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o umowę franczyzy, Usługi świadczone przez franczyzo-
dawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi.

(210) 549481 (220) 2022 11 22
(731) HAMDA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ETNO CAFE

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 30 Kawa, Napoje kawowe, Napoje na bazie kawy, 
Napoje na bazie substytutów kawy, Ziarna kawy, 35 Usłu-
gi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu 
do żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywno-
ści, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu 
do napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezal-
koholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z de-
serami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
43 Kawiarnie, Usługi kawiarni, Restauracje samoobsługowe.

(210) 549541 (220) 2022 11 23
(731) WARDZYŃSKI PRZEMYSŁAW VORTEX CONSULTING 

PRZEMYSŁAW DANIEL WARDZYŃSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VR VORTEX VIRTUAL REALITY

(531) 01.15.23, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01, 27.01.25, 27.05.23
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Kom-
puterowe oprogramowanie graficzne, Oprogramowanie 
biznesowe interaktywne, Gogle z kamerą, Gogle, Elektrycz-
ne kable interfejsowe, Elektryczne kable do ładowania, Kable 
do komputerów, Kable do transmisji danych, Kable elektrycz-
ne do przesyłania dźwięków i obrazów, Kable interfejsowe 
do multimediów o wysokiej rozdzielczości, Kable światłowo-
dowe, Kable USB, Kable wideo, Słuchawki do gier z wirtualną 
rzeczywistością, Oprogramowanie do gier z rzeczywistością 
rozszerzoną, 28 Futerały na akcesoria do gier.

(210) 549543 (220) 2022 11 24
(731) BARTMAN-STEC BARBARA BY BASKA, Jarosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) By Baska

(531) 01.01.05, 01.01.13, 17.02.02, 26.02.13, 26.02.16, 26.02.18, 
27.05.13, 29.01.01

(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Cyrkonia, Imi-
tacja gagatu, Imitacja złota, Imitacje kamieni szlachetnych, 
Imitacje pereł, Kaboszony do wyrobu biżuterii, Kamienie 
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półszlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Korali-
ki do robienia biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Metale 
szlachetne, Metale szlachetne i ich stopy, Perły sztuczne, Pół-
fabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji 
biżuterii, Półprzetworzone kamienie szlachetne i ich imitacje, 
Półprzetworzone metale szlachetne, Półwyroby z metali 
szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, Prze-
tworzone lub półprzetworzone metale szlachetne, Rod, Rod 
i jego stopy, Srebro, Srebro i jego stopy, Srebro, nieprzetwo-
rzone lub kute, Szafiry, Sztuczne kamienie szlachetne, Złoto, 
Złoto i jego stopy, Złoto, nieobrobione lub półobrobione, 
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Bransoletki 
identyfikacyjne [biżuteria], Ozdobne breloczki do kluczy wy-
konane z metali szlachetnych, Ozdoby powlekane metalami 
szlachetnymi, Paciorki do medytacji, Pudełka pamiątkowe 
z metali szlachetnych, Pudełka z metali szlachetnych, Stopy 
srebra, Szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, 
Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobi-
stego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, Bransolety do zegarków, Budziki, Chronografy 
do użytku jako zegarki, Chronografy do użytku jako cza-
somierze, Chronografy [zegarki], Czasomierze [zegarki], 
Etui na zegarki [prezentacja], Łańcuszki do zegarków, Paski 
do zegarków, Paski do zegarków na rękę, Paski do zegar-
ków nieskórzane, Paski do zegarków wykonane z materia-
łów syntetycznych, Paski do zegarków wykonane z metalu, 
skóry lub plastiku, Paski z tworzyw sztucznych do zegarków, 
Paski do zegarków wykonane z polichlorku winylu, Pudełka 
na zegarki, Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, 
Skórzane paski do zegarków, Skrzynki na zegarki, Srebrne ze-
garki, Wisiorki do łańcuszków do zegarków, Zegarki, Zegarki 
automatyczne, Zegarki cyfrowe z timerem automatycznym, 
Zegarki damskie, Zegarki dla płetwonurków, Zegarki do nur-
kowania, Zegarki do użytku w sporcie, Zegarki do użytku 
zewnętrznego, Zegarki eleganckie, Zegarki elektroniczne, 
Etui do zegarków i zegarów, Etui [dopasowane] na artykuły 

zegarmistrzowskie, Etui na artykuły zegarmistrzowskie, Etui 
na zegarki, Etui z metali szlachetnych na zegarki, Etui z metali 
szlachetnych na artykuły zegarmistrzowskie, Futerały do ze-
garów i zegarków, Futerały na przyrządy chronometryczne, 
Kasetki na biżuterię, Kasetki skórzane na biżuterię, Saszetki 
na biżuterię do składowania, Pudełka z metali szlachetnych 
na biżuterię, Skrzynki na biżuterię z drewna, Woreczki na bi-
żuterię dopasowane, Woreczki na zegarki, Biżuteria, Wyroby 
biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria].

(210) 549574 (220) 2022 11 24
(731) HALLMANN JAN TOP TRUCK, Bojano
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP TRUCK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 18.01.07, 18.01.08
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Usługi transportu dro-
gowego ładunków, Usługi transportu drogowego, Usługi 
transportu pojazdami silnikowymi, Usługi transportu pojaz-
dami, Usługi transportu ładunków, Usługi transportu samo-
chodami silnikowymi, Usługi w zakresie transportu drogo-
wego, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężaro-
wymi, Transport pojazdami do ciężkich ładunków, Transport 
pojazdów, Transport pojazdów mechanicznych, Transport 
rzeczny, Transport samochodami ciężarowymi, Transport sa-
mochodowy, Transport towarów, Transport drogowy, Trans-
port drogowy ładunków, Transport kontenerów, Transport 
lądowy, Transport ładunków, Transport ładunku drogą lądo-
wą, Transport ładunku pojazdem lądowym, Transport.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 542783, 545269, 546742, 548500, 548501, 549082

2 516549, 516554

3 540597, 542783, 545230, 545329, 546717, 547746, 547750, 547962, 548264, 548519, 548629, 548682, 549161, 
549169, 549171

5 540597, 542783, 546717, 547481, 547750, 547900, 547903, 547962, 548209, 548311, 548312, 548315, 548330, 
548500, 548501, 548519, 548639, 548671, 548682, 548683, 549089, 549169, 549171, 549176, 549206

6 545620, 549205

7 548256, 548259, 548507, 549205, 549225

8 549205

9 507087, 540597, 542754, 544068, 545388, 545620, 547361, 547362, 547827, 548289, 548353, 548432, 548507, 
548567, 548647, 548648, 548993, 548996, 549054, 549056, 549085, 549089, 549207, 549208, 549541

10 542783, 545388, 546742, 547750, 548012, 548594, 548675, 548981, 549160

11 547508, 547509, 548359, 548719, 548998, 549003, 549097, 549210

12 532760

14 547354, 548609, 549063, 549543

16 513009, 513011, 544068, 545388, 548549, 548550, 548551, 548556, 548557, 548993, 548996, 549040, 549056, 
549089, 549163, 549220

17 516549, 516554

18 544068, 548012, 548519, 548609, 549056, 549063, 549091

19 548613, 548940, 549142

20 545269, 548293, 548519, 548931

21 547962, 548015, 548519, 548940, 549040, 549089, 549161

24 548012, 548949

25 532760, 544068, 547789, 547834, 547835, 548012, 548609, 548949, 548952, 549023, 549063, 549089

26 548012

28 548432, 548507, 548519, 548727, 549089, 549091, 549220, 549541

29 524281, 524282, 541309, 546779, 547253, 547941, 548011, 548017, 548112, 548114, 548117, 548118, 548119, 
548121, 548130, 548145, 548221, 548311, 548312, 548315, 548411, 548507, 548654, 548659, 548686, 548937, 
549049, 549112, 549125, 549176

30 546779, 547253, 547941, 547962, 548117, 548119, 548121, 548209, 548221, 548507, 548580, 548686, 548859, 
548973, 549049, 549089, 549176, 549433, 549481

31 547941, 548519, 549091, 549206

32 541914, 547253, 547962, 548313, 548322, 548507, 548580, 548680, 549089, 549169, 549171, 549176

33 541914, 544989, 546779, 548110, 548548, 548631, 548677, 548679

34 549117

35 507087, 513009, 513011, 532760, 540217, 540597, 542754, 544068, 545317, 545388, 545620, 546742, 546832, 
547195, 547253, 547288, 547289, 547291, 547361, 547362, 547827, 547832, 547853, 547920, 547966, 548012, 
548031, 548117, 548119, 548121, 548125, 548158, 548289, 548303, 548311, 548312, 548315, 548353, 548400, 
548401, 548403, 548405, 548493, 548507, 548519, 548567, 548578, 548580, 548609, 548647, 548648, 548654, 
548659, 548682, 548693, 548713, 548937, 548940, 548948, 548949, 548952, 548955, 548969, 548973, 548981, 
548993, 548996, 549013, 549023, 549047, 549053, 549074, 549085, 549089, 549117, 549134, 549140, 549142, 
549160, 549198, 549210, 549220, 549225, 549432, 549433, 549481
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36 513009, 513011, 540217, 544068, 544078, 544086, 544094, 548031, 548100, 548101, 548102, 548125, 548158, 
548303, 548400, 548401, 548403, 548405, 548562, 548567, 548636, 548941, 548955, 549073, 549083, 549138

37 542754, 547361, 547362, 547508, 548054, 548100, 548101, 548102, 548158, 548303, 548353, 548578, 549011, 
549047, 549073, 549083, 549097, 549100, 549134, 549142

38 513009, 513011, 545388, 548031, 548507, 548712, 548993, 548996, 549089

39 513009, 513011, 540597, 545269, 545620, 547253, 547722, 548117, 548119, 548121, 548158, 548303, 548359, 
548567, 548578, 548636, 548654, 548659, 549013, 549048, 549074, 549574

40 544323, 548012, 548117, 548119, 548359, 548609, 549059, 549102, 549142

41 513009, 513011, 544068, 544078, 544086, 544094, 546342, 546525, 546779, 547195, 547288, 547289, 547291, 
547827, 547853, 547912, 547920, 548031, 548100, 548101, 548102, 548125, 548432, 548440, 548497, 548507, 
548567, 548647, 548648, 548693, 548720, 548936, 548993, 548996, 549010, 549023, 549039, 549046, 549062, 
549085, 549089, 549191, 549194, 549202, 549220

42 540597, 542754, 545388, 546742, 546832, 547195, 547827, 547853, 547912, 548012, 548158, 548303, 548400, 
548401, 548403, 548405, 548432, 548497, 548647, 548648, 548712, 548714, 548936, 549039, 549085, 549097, 
549207, 549208

43 546525, 546779, 546911, 547832, 548121, 548221, 548317, 548434, 548578, 548937, 548944, 548973, 549049, 
549062, 549074, 549084, 549086, 549101, 549267, 549432, 549481

44 542783, 545388, 545664, 547195, 547920, 548090, 548125, 548158, 548303, 549010, 549039, 549040, 549065, 
549085, 549202, 549385

45 513009, 513011, 542754, 547827, 547912, 548125, 548158, 548303, 548647, 548648, 548969, 549040



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

.IN. 545329

4308 548012

5 min ultra fast meals 548859

ACTIVE TT 516549

ADALIO 516554

AK CS Safety Quality 548629

Alkam Security 547361

Alkofresh TaHoVi 548639

ALPAN 549074

apis 1932 MIÓD PITNY TRÓJNIAK  
ZŁOCISTA PSZCZOŁA Leżakowany z pasją 548110

AQUSTICO 548719

BALTON 546742

banzai 548952

BEBETTER! 548693

Bees growth. 547853

BERKK 547509

Beskid Arena 548941

Biały BOCIAN BORN IN POLAND KLE 541914

Biedronka 548567

BIELECKA 548548

Biofarm Group 540597

BLUE MARINE 548677

Braciki 549102

By Baska 549543

CARSEKT 549100

CCB CENTRUM CERTYFIKACJI BARG 548497

CC-POWER 548353

ceremony 548289

chotee 549161

CITY GOLF ŁÓDŹ 549046

CLEVERCEL 507087

CLIVENCOLD THERMAL COMFORT FOR YOU 549210

CNC POWERMILL 544323

Commersimo 547827

Corleone 547789

CRAFTDREW 549205

Creo Plus innovation consulting 540217

Cross Żagański 549194

Czysto i Pięknie jawa SIEĆ PARTNERSKA 548493

D A O P R O 547481

D DOBROWOLSCY 548117

D 548119

DC DIVINE COLLECTION 549059

Doktor Monika MEDYCYNA ESTETYCZNA 549202

DOMY EXPERT 549142

DR ROŻALSKI  
DERMATOLOGIA & MEDYCYNA ESTETYCZNA 549010

DRAWELA 549112

Duda Pasztetowa paprykowa  
drobiowo-wieprzowa NR 1 w POLSCE  
*Silesia za NielsenIQ, Panel Handlu  
Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami  
(Food), sprzedaż wartościowa, w okresie  
Styczeń-Grudzień 2021, kategoria: Mięsa  
Stałowagowe, segment Pasztetowa. 548659

Duda pasztetowa pieczeniowa  
drobiowo-wieprzowa NR 1 w POLSCE  
*Silesia za NielsenIQ, Panel Handlu  
Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami  
(Food), sprzedaż wartościowa, w okresie  
Styczeń-Grudzień 2021, kategoria: Mięsa  
Stałowagowe, segment Pasztetowa. 548654

Dzi3ci Ulicy 549023

ECOMETRIC 547912

Edubo 549220

eKAI 548993

eKai 548996

Empatia 548969

ENIU 549089

ENRICHED LUBUSKI Botanic LIGHT 28  
SELECTED INGREDIENTS INCLUDING Juniper,  
lavender, orange, chamomile, rose petals,  
elderflower, grapefruit, coriander, licorice,  
mint, lemon balm, ginger PRODUCT  
OF POLAND LUBUSKI SINCE 1987 Stworzony  
na bazie 28 wyjątkowych składników  
roślinnych, łączy w sobie wyrazisty smak  
jałowca z delikatnymi nutami m.in. płatków  
róży, kwiatów czarnego bzu oraz rumianku.  
Kompozycję wzbogacają mocne akcenty  
cytrusów, kolendry oraz innych, które  
tworzą wyjątkowy smak i aromat. Doskonały 
jako baza do wyjątkowych, aromatycznych  
drinków. LUBUSKI & TONIC 1/2 Botanic Light  
1/2 tonic kostki lodu plasterek cytryny  
NIŻSZA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU Producent:  
Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.  
www.lubuskigin.pl  
www.pijodpowiedzialnie.pl 544989

essensey 547962

ETNO CAFE 549481

FAIR FUR 548519

FEDlight 548713

flashlight 548259

FLEGAMINA FAST JUNIOR 547903
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FLEGAMINA FAST 547900

FLEXLS FLEXIBLE LOGISTICS SERVICES 549013

FOODBOLÓWKI 548112

FTK 549117

FUNDACJA LIDEREK BIZNESU 547289

FUNDACJA NA RZECZ PACJENTÓW OPIEKA 
FARMACEUTYCZNA W CENTRUM UWAGI 548125

GALAKTAN 546717

GENTOR 549048

GMACH 549047

GORĄCA MICHA SMAKÓW 547941

GRANDMETRIC STAY CONNECTED. 548712

Grantino 548631

Green Bomb 549176

Grenevia 548400

Grenevia 548401

Grenevia 548403

Grenevia 548405

GRUPA VOX 544094

H NOVA POST 547722

HALLO KEBAP 548221

HIPOTECZNI MS BROKER & PARTNERZY 548562

HONEYCOMB 532760

IGNIBIT 548432

iMOOS 548675

IMOPEKSIS University 548440

InSync 548500

ir SYSTEM NOWOCZESNE OGRZEWANIE 549097

ITAL GOLD & ITAL SILVER 547966

J JOTINVEST 549073

JATKA BUTCHERY by J. Ojrzyński 549125

JATKA BUTCHERY 548937

JBB BAŁDYGA NARODOWA 548311

JBB BAŁDYGA NARODOWE 548312

JBB BAŁDYGA NARODOWY 548315

Jogurt naturalny prosty skład 548130

JOTINVEST 549083

JOZKA 548682

JUWPAK PAPIER 549163

K KULKA 547354

KAMSOFT-APTIX 549208

KAYET ART 548557

KAYET KIDS 548551

KAYET OFFICE 548556

Kayet 548549

KAYET 548550

Kerfuś 548507

KIELCE Ćwikła Z CHRZANEM  
wysoka zawartość chrzanu 548411

KILOGRAMM SUSHI PROJECT 549267

Kobido Sensoteka 549065

KOZIE REMONTY 549134

KS-APTIX 549207

Laktea mama 548330

Lanon 547362

LAS LORIEN 549101

LED INSIDE 549003

LEVANT Foods 547253

MagClick 548594

MAL-POL BUDOWNICTWO 549011

Mała Cziczi 549085

małe fusy 549062

Mani Nails 549198

MASTHEW 549063

MATYER 546342

MAVERIE 548609

MILUSIE 547746

MODULOVO 548054

Mountain Camp 546525

moya energia na drogę! 548580

moya express 548578

MOYA Moja rodzina. Moja przestrzeń.  
Moja przyszłość. 549138

MRB Podwyższone Grządki Betonowe 548940

MUSIC OCTOPUS 549140

Nanoverse peptide 545230

Narodowe Badanie Poziomu cukru 545388

Naturell MAGNEZ ORGANICZNY + Vegan  
powered by nature 547750

NEO KUCHNIE Kuchnie i meble na wymiar 548931

NeoVida 549040

NG NGINE 548680

OBIMAT 545620

OCAL DINOZAURA 548727

Oferteo 546832

OLAVOGA ALL ABOUT FASHION 547835

OLAVOGA 547834

OLEJ POLSKI FIRMA POLSKA POLSKI  
olej rzepakowy 548011

OleoHerbs 548209

ON SPIRIT 549082

ON UP 548313

ON UP 548322

onled.pl 548998

ORLĘTA CZOSNÓW KLUB SPORTOWY 548720

Patium 548714

Pazopozytywna 549385

Piątuś 548114

PielMan 549433

Pierwiastek Sukcesu 549191

PIZZERIA LaWENDA 549084

PIZZERIA LAWENDA 549086

Plener Literacki w GDYNI 548031



1 2 1 2

86 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT49/2022

Podopieczni Ojca Pio 513011

Poleczki Residence Apartments 548434

POLESKA CHATA  
tradycyjna receptura wędlin 548145

POLSKI olej rzepakowy 548017

POLSKIE STOWARZYSZENIE  
TRYCHOLOGICZNE 547195

PORTOWO 548158

PORTOWO 548303

powerlight 548256

PRASTARA A. D. 1725 546779

PROGRAM MENTORINGOWY 547291

promo butik SKLEP ONLINE 545317

promomanager 548948

Protina 549206

Quality House of Beauty 545664

QUEL SINCE OF 2022 548293

Remontomaniak 549053

Rodzinna 548973

salony-masazu.pl 548090

SAN EMANUELLE 548679

Serek homogenizowany waniliowy 548118

SETA 542754

SHA-MAN 548264

Słoń Benjamin 549056

SoftMed 548647

SOKOŁÓW LUKSUSOWE KABANOSY  
DELIKATNE NA 100 g PRODUKTU 161 g  
MIĘSA BEZ barwników fosforanów  
PRODUKT BEZGLUTENOWY  
ŹRÓDŁO BIAŁKA 524281

SOKOŁÓW LUKSUSOWE KABANOSY  
PIKANTNE NA 100g PRODUKTU 161g  
MIĘSA BEZ barwników fosforanów  
glutaminianu sodu PRODUKT  
BEZGLUTENOWY ŹRÓDŁO BIAŁKA 524282

SOKOŁÓW NET 548121

SQUARE APARTMENTS Gdynia 547832

suplement diety ALCO CONTROL 548671

swis 548100

SWIS 548101

SWIS 548102

SYMBIOTICS 549169

SYMBIOTICS 549171

Synchronize 548501

SZATA 548949

SZKOŁA MENTORÓW BIZNESU 547288

SZYBKI KĘS 546911

Śladami Ojca Pio 513009

śmietankowe 541309

TARCO 549225

TECHNO Senior techno-senior.com 548936

TERRAMAR 548636

TODDI TRADE 545269

TOP TRUCK 549574

U PAJDY 549049

uni-lex GRUPA 548955

URYDYNERV 548683

VACO 542783

vizo 548648

VOX 544078

VR VORTEX VIRTUAL REALITY 549541

W ogniu szaszłykarnia 549432

WEBANDART house of software 549054

Willa ZACISZE Szczawnica by Dziedzina 548944

WITOLD PASZT 544068

Wody Miejskie Stargard 548359

WOLF ENERGY www.WOLFENERGY.EU 547508

WOMAN CARE CONCEPT 547920

WOOD PACK 548613

Wypieczeni 548686

yellow house DZIWNÓW 548317

yonker 549160

Zapytaj psychologa 549039

ZESPÓŁ VOX 544086

ZOOPARTY 549091

Żabki przyłbice ochronne  
doczepiane do okularów 548981



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.

494858 DENTASEPT (2022 10 21) 5,
1465223 CATCH SEAFOOD RESTAURANT (2022 06 16)

CFE: 26.04.18, 27.05.10 41, 43
1514162 CU (2022 10 31)

CFE: 01.15.21, 27.05.01, 29.01.12 35
1549455 Nice to CU (2022 10 31)

CFE: 01.15.21, 27.05.10, 29.01.12 35
1675685 CONTICO (2022 11 01) 7, 30
1679482 FOWNIX (2022 06 08, 2021 12 08)

CFE: 27.05.01 12, 37
1695614 BRIGHTBOX (2022 09 30, 2022 04 07) 9
1695632 FODOX SPORTS (2022 08 26)

CFE: 03.01.04, 27.03.03, 27.05.01 25
1695730 MySens Health & Spa Resort (2022 09 21)

CFE: 24.17.21, 26.01.06, 
26.11.01, 27.05.01, 29.01.12

3, 35, 37, 39, 41, 
43, 44, 45

1695746 OOBEYA (2022 08 02)
CFE: 01.13.15, 26.04.16, 29.01.12 42

1695761 FLAMINGO (2022 09 13) 25
1695762 TWISTON (2022 09 14, 2022 03 17) 19, 37
1695791 BUBU (2022 09 02)

CFE: 27.05.01 25
1695792 GRAILED (2022 10 16) 35
1695827 KIVA (2022 10 20) 3, 5, 32
1695833 NAJWYŽSZEJ JAKOŠCI RODZINNA  

(2022 09 13, 2022 09 13)
CFE: 01.15.15, 27.01.12, 27.05.01 30

1695893 DuEx (2022 09 09, 2022 08 09) 6
1695961 TIERELL (2022 08 30)

CFE: 27.05.01 31
1695993 INYOVA (2022 08 24) 35, 36
1696031 A·101 +PLUS (2022 08 17)

CFE: 24.17.05, 26.04.04, 
27.05.24, 27.07.24, 29.01.13

35, 36

1696034 Sangens (2022 06 06) 1, 2, 3, 6, 11, 17, 19, 
27, 28, 32, 37, 41, 44

1696097 b (2022 02 18, 2021 09 22)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 16, 18, 21, 24, 

25, 26, 28, 35
1696145 VINO e CUCINA Dal 2014  

Ristorante / Enoteca (2022 06 16)
CFE: 26.11.02, 27.05.01 41, 43

1696146 la Famiglia (2022 06 16) 35, 41, 43
1696153 Dotyk (2022 08 01) 9, 20, 38, 42, 43

1696207 LINES RESET (2022 07 25, 2022 06 24) 3
1696218 AQUASTOP (2022 10 06, 2022 04 06) 1, 16
1696219 my forest (2022 10 04, 2022 08 31)

CFE: 05.03.13, 27.05.01 3, 5, 16
1696241 OYSTER Fine de Claire Gin  

(2022 09 01, 2022 08 19)
CFE: 03.09.18, 25.01.15, 25.05.02, 
25.12.03, 27.05.24

33

1696242 OYSTER GIN (2022 09 01, 2022 08 19)
CFE: 03.09.18, 25.01.15, 25.05.01, 27.05.02 33

1696267 2022 09 19)
CFE: 26.01.06, 28.05.00, 29.01.14 35

1696302 beoka (2022 10 13)
CFE: 27.05.01 9, 10, 28, 35, 44

1696497 ATORVITIMB (2022 09 24, 2022 03 24) 5
1696603 MADAME TRICOTE PARIS ÖREN BAYAN  

(2022 09 08)
CFE: 01.01.01, 02.03.13, 24.03.08, 29.01.12 23

1696616 LAPRESSE WHERE THE NEWS IS (2022 04 22)
CFE: 24.15.01, 27.05.10, 29.01.12 9, 16, 35, 38, 

40, 41, 42
1696684 AUTOGARDA  

(2022 06 09, 2022 06 01)
9, 42, 45

1696688 SOLERA AUTOGARDA 
(2022 06 09, 2022 06 01)

9, 42, 45

1696831 ALEAS COSMETICS (2022 08 18, 2022 03 22)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 3, 8, 35, 41

1696842 JOKKVIKK  
(2022 08 19, 2022 08 15)

6, 7, 9, 11, 17, 
19, 38, 40, 42

1696862 WAWA (2022 09 21)
CFE: 27.05.01 25, 35

1696919 AD AOKMAN DRIVE (2022 09 01)
CFE: 15.07.01, 27.05.01 7

1696928 TEYIN (2022 09 07)
CFE: 03.07.01, 24.01.09, 27.05.01 12

1696992 NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI RODZINNA  
(2022 09 13, 2022 09 13)
CFE: 05.03.11, 05.07.12, 08.07.01, 27.01.12, 
27.05.01, 29.01.14

30

1697019 CLUD (2022 09 19) 5
1697033 HULARO INTERIEUR & EXTERIEUR  

DE PRESTIGE (2022 09 27)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13 22

1697058 FLOWGUARD (2022 10 03) 9



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1696034, 1696218 

2  1696034 

3  1695730, 1695827, 1696034, 1696207, 1696219, 1696831 

5  494858, 1695827, 1696219, 1696497, 1697019 

6  1695893, 1696034, 1696842 

7  1675685, 1696842, 1696919 

8  1696831 

9  1695614, 1696097, 1696153, 1696302, 1696616, 1696684, 1696688,
 1696842, 1697058 

10  1696302 

11  1696034, 1696842 

12  1679482, 1696928 

16  1696097, 1696218, 1696219, 1696616 

17  1696034, 1696842 

18  1696097 

19  1695762, 1696034, 1696842 

20  1696153 

21  1696097 

22  1697033 

23  1696603 

24  1696097 

25  1695632, 1695761, 1695791, 1696097, 1696862 

26  1696097 

27  1696034 

28  1696034, 1696097, 1696302 

30  1675685, 1695833, 1696992 

31  1695961 

32  1695827, 1696034 

33  1696241, 1696242 

35  1514162, 1549455, 1695730, 1695792, 1695993, 1696031, 1696097,
 1696146, 1696267, 1696302, 1696616, 1696831, 1696862 

36  1695993, 1696031 

37  1679482, 1695730, 1695762, 1696034 

38  1696153, 1696616, 1696842 

39  1695730 

40  1696616, 1696842 

41  1465223, 1695730, 1696034, 1696145, 1696146, 1696616, 1696831 

42  1695746, 1696153, 1696616, 1696684, 1696688, 1696842 

43  1465223, 1695730, 1696145, 1696146, 1696153 

44  1695730, 1696034, 1696302 

45  1695730, 1696684, 1696688



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.

536894 LIMITED LIABILITY COMPANY 
ELFA LABORATORY
2022 03 18 3

542790 MIMII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 09 06 28

542713 Quest Software, Inc.
2022 09 20 9, 42

545031 FF-Future Oy
2022 10 31 19

545029 FF-Future Oy
2022 10 31 37

544004 FF-Future Oy
2022 10 31 6, 19

543995 FF-Future Oy
2022 10 31 1, 19, 37

543998 FF-Future Oy
2022 10 31 6, 19

544000 FF-Future Oy
2022 10 31 1, 19

544003 FF-Future Oy
2022 10 31 20

544919 Ideal Work SRL
2022 11 02 1, 2, 17, 19, 35

544914 NEXI PAYMENTS S.P.A.
2022 10 28 36

545107 NATURA MARKETING SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 11 07 3

545538 HOLISTIC CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 11 16 44

545538 SMART AGING CLINIC SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 11 16 44



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.

1673671 BIO-H-TIN PHARMA GMBH
2022 11 08 5



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

46/2022

47

Z. 547964

(540)   SLD (540)   SLP

75 SLD                                               547964
(wykaz alfabetyczny)

SLP                                               547964
(wykaz alfabetyczny)
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