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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 2 stycznia 2023 r. Nr ZT1

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) 487286 (220) 2018 06 19
(731) ALLECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) ALLECCO
(510), (511) 35 usługi w zakresie obrotu detalicznego pro-
duktami leczniczymi, stomatologicznymi, wyrobami i apara-
tami medycznymi, środkami do higieny, środkami opatrun-
kowymi, kosmetykami służącymi do pielęgnacji, suplemen-
tami diety, środkami spożywczymi w tym suplementami 
diety specjalnego przeznaczenia żywieniowego (nutridrinki, 
mleka) środkami spożywczymi, sprzętem służącym do wy-
posażenia działania aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, 
sprzętem ortopedycznym i artykułami ortopedycznymi, 
środkami dezynfekcyjnymi i biobiójczymi (przeciw koma-
rom, kleszczom, wszom), produktami zielarskimi, produktami 
do odchudzania, produktami weterynaryjnymi, lekami wete-
rynaryjnymi, karmom dla zwierząt, akcesoriami dla zwierząt, 
odzieżą medyczną (fartuchy itp.), żywieniem dla sportow-
ców, zdrową żywnością, ekologiczną żywnością w tym wina, 
nalewki itp., chemią gospodarczą, środkami czystości, arty-
kułami biurowymi i papierniczymi, aromaterapią i świecami 
zapachowymi, artykułami dziecięcymi (zabawki itp.), kosme-
tykami upiększającymi - kolorowe (pudry, podkłady itp.), 
akcesoriami kosmetycznymi (pędzle, gąbki, cążki, itp.), per-
fumami, okularami również przeciwsłonecznymi, soczewka-
mi do oczu, pościelą antyalergiczną, materacami. butelkami, 
smoczkami i gryzakami dla niemowląt, usługi z zakresu rekla-
my, prowadzenie akcji promowania zdrowia i działań proz-
drowotnych, usługi farmaceutyczne, doradztwo farmaceu-
tyczne, usługi dla pacjenta, usługi związane z prowadzeniem 
aptek, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie 
informacji do baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, sprzedaż towarów za po-
mocą sieci komputerowej.

(210) 526239 (220) 2021 03 18
(731) MAŁPISZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MAŁPISZON
(510), (511) 28 Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimna-
styczne i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, Wyposa-
żenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Artykuły sporto-
we, Bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych, 
Bokserskie worki treningowe, Bramki do gry w bandy, Bramki 
do piłki nożnej, Bramki hokejowe, Bramki do unihokeja, Chu-
sty do jogi, Ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, Dmu-
chane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], 
Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Drąż-
ki do ćwiczeń, Bloki startowe [do sportów na bieżni], Dyski 
sportowe, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki 
do podciągania na drzwi, Ekspandery [ćwiczenia], Dyski 

sportowe [dla sportów odbywających się na wolnym powie-
trzu], Ekspandery do klatki piersiowej, Gimnastyczne drążki 
poziome, Gry sportowe, Gruszki bokserskie na sprężynie, Gry 
z piłeczką i paletką [paddleball], Gumki naramienników 
do użytku sportowego, Gumowe piłki do baseballu, Hantle, 
Hantle do podnoszenia ciężarów, Hantle kettlebell, Kije [arty-
kuły sportowe], Kije baseballowe, Kije bilardowe, Kije do gier, 
Worki treningowe, Worki treningowe montowane na podło-
dze, Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycznej, Wyrzutnie 
do rzutków [artykuły sportowe], Uprząż wspinaczkowa, 
Uprzęże do użytku w sporcie, Urządzenia do ćwiczeń fizycz-
nych [ćwiczenia], Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], 
Urządzenia do osiągania sprawności fizycznej [nie do użytku 
medycznego], Urządzenia do serwowania do tenisa stoło-
wego, Urządzenia do treningu gry w golfa, Urządzenia 
do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do wzmacnia-
nia ciała [ćwiczenia], Urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspi-
naczki górskiej], Usztywnione ochronne artykuły do użytku 
podczas gry w krykieta, Wałki do ćwiczeń mięśni brzucha 
do celów utrzymywania formy fizycznej, Trampoliny trenin-
gowe, Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Trena-
żery eliptyczne, Trenażery mięśni brzucha, Treningowe ob-
ciążniki na nogi, Tyczki do skoków, Tyczki do skoków o tyczce 
(sprzęt sportowy), Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
Uchwyty do artykułów sportowych, Uchwyty do podnosze-
nia ciężarów, Uchwyty do pompek, Uchwyty do robienia 
pompek, Torby przystosowane do noszenia sprzętu sporto-
wego, Torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowe-
go, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Taśmy 
do ćwiczeń, Taśmy elastyczne do rozciągania palców, Stoły 
do tenisa stołowego, Stopnie [steppery] do aerobiku, Stożki 
treningowe do piłki nożnej, Surfingowe (Deski -), Szafki 
na tarcze do gry w strzałki, Sznurki syntetyczne do użytku 
z rakietami, Sztangi do podnoszenia ciężarów, Sztuczne ścia-
ny wspinaczkowe, Tarcze elektroniczne do gier i sportu, Tar-
cze elektroniczne, Tarcze do gry w rzutki, Sprzęt do treningu 
sztuk walki, Sprzęt łuczniczy, Sprzęt sportowy, Sprzęt sporto-
wy dla zwierząt domowych, Stanowiska maszyn do biega-
nia, Steppery [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych, Stojaki 
do przysiadów, Stojaki do uderzania piłek baseballowych, 
Stołki gimnastyczne, Sportowe ochraniacze na nadgarstki 
do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze na nadgarstki 
do jazdy na łyżwach, Sportowe nałokietniki do jazdy na łyż-
wach, Sportowe nałokietniki do jazdy na deskorolce, Sporto-
we ochraniacze na nadgarstki do jazdy na deskorolce, Spor-
towe ochraniacze na ręce do jazdy na łyżwach, Sportowe 
ochraniacze na ręce do jazdy na deskorolce, Sportowe 
ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, Sprzęt do badmin-
tona, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, 
Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Sprzęt 
do gry w bilard, Sprzęt do gry w bilarda, Sprzęt do gry w piłkę 
siatkową, Sprzęt do łucznictwa, Sprzęt do łucznictwa [japoń-
skie i zachodnie style], Sprzęt do piłki nożnej, Sprzęt do szer-
mierki, Sprzęt do treningów sportowych, Skakanki z wbudo-
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wanymi cyfrowymi licznikami, Skrzynie gimnastyczne, Słup-
ki do bramek, Słupki do gry w siatkówkę, Słupki do mocowa-
nia siatki do badmintona, Słupki do siatek tenisowych [sprzęt 
sportowy], Słupki do siatki do tenisa stołowego, Słupki do te-
nisa, Sportowe nakolanniki do jazdy na deskorolce, Sportowe 
nakolanniki do jazdy na łyżwach, Sportowe nakolanniki 
do jazdy na rowerze, Sportowe nałokietniki do jazdy na ro-
werze, Siatki do bramek, Siatki do bramek do gry w piłkę noż-
ną, Siatki do bramek do hokeja na lodzie, Siatki do celów 
sportowych, Siatki do gier z piłką, Siatki do gry w piłkę, Siatki 
do gry w piłkę siatkową, Siatki do gry w racquetball, Siatki 
do hokeja na lodzie, Siatki do klatek do odbijania piłki base-
ballowej, Siatki do koszykówki, Siatki do łuz w stole bilardo-
wym, Siatki do sportów, Siatki do sportowych gier piłkowych, 
Siatki do tenisa platformowego, Siatki do tenisa stołowego, 
Siatki do uprawiania gry w golfa, Siatki i słupki do tenisa, Siat-
ki tenisowe, Skakanki, Rękawice ochronne [rękawice do upra-
wiania łucznictwa], Rękawice sparingowe, Rękawice wyko-
nane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, 
Rękawiczki pływackie, Ringi bokserskie, Rolki do stacjonar-
nych rowerów treningowych, Rowery treningowe stacjonar-
ne i rolki do nich, Równoważnie [gimnastyczne], Równoważ-
nie [sprzęt gimnastyczny], Rzutki, strzałki [gra], Rzutki strzelni-
cze [tarcze], Sanki, Sanki blokujące do futbolu amerykańskie-
go, Sanki [artykuły sportowe], Sanki bobslejowe [artykuły 
sportowe], Sanki do skeletonu [artykuły sportowe], Sanki 
i ślizgacze do celów rekreacyjnych, Siatki do badmintona, Rę-
kawice do gier, Rękawice do gry w kręgle, Rękawice do gry 
w piłkę ręczną, Rękawice do gry w piłkę nożną, Rękawice 
do futbolu amerykańskiego, Rękawice do jazdy na nartach 
wodnych, Rękawice do karate, Rękawice do lacrosse, Rękawi-
ce do podnoszenia ciężarów, Rękawice do racquetball, Ręka-
wice do szermierki, Rękawice do taekwondo, Rękawice 
do windsurfingu, Rękawice golfowe, Rękawice hokejowe, 
Gry planszowe i urządzenia do hazardu, Aparatura do zaba-
wy w pomieszczeniu dla dzieci, Balony do gry, Bąki [zabawki], 
Bandy na stoły bilardowe, Baseny do zabawy, Baseny kąpie-
lowe [zabawki], Brodziki [płytkie baseny], Ciastolina, Desecz-
ka z otworami do gry w cribbage, Deski do pływania, Deski 
do pływania do celów rekreacyjnych, Dmuchane tuby 
do dopingowania, Dmuchane zabawki do jeżdżenia, Domki 
do zabawy, Domki zabawkowe dla dzieci, Drabinki [przed-
mioty do zabawy], Drewniane klocki do budowania [zabaw-
ki], Drony (zabawki), Dyski do rzucania, Dyski latające, Elektro-
niczne gry edukacyjne dla dzieci, Elektroniczne urządzenia 
do gier edukacyjnych dla dzieci, Elektroniczne zabawki 
do nauki, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elementy 
zabawek składanych do budowy, Fosforyzująca plastelina 
dla dzieci, Gry, Gry akcji zręcznościowe, Gry (Balony do -), Gry 
mechaniczne, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry muzycz-
ne, Gry polegające na rzucaniu obręczy [pierścieni], Gry po-
legające na rzucaniu pierścieni na słupek, Gry polegające 
na rzucaniu workami, Gry towarzyskie, Gry towarzyskie 
na przyjęcia, Gry w kule [boule], Gry z obręczami, Gry z tar-
czami strzelniczymi, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy 
dla zwierząt domowych, Grzechotki, Grzechotki dla dzieci 
z gryzakiem w formie pierścienia, Gwizdki do zabawy, Har-
monijki do zabawy, Helikoptery zabawki sterowane radiowo, 
Hulajnogi [zabawki], Hurley (kij do hurlingu), Huśtawki, Huś-
tawki dla dzieci, Huśtawki dla niemowląt, Huśtawki [zabawki], 
Instrumenty muzyczne zabawkowe, Inteligentne elektro-
niczne pojazdy zabawkowe, Karuzele będące przedmiotami 
do zabawy, Kije z diodami LED (zabawki), Kije do gry w shuf-
fleboard, Klocki do budowy [zabawki], Klocki do łączenia [za-
bawki], Klocki do zabawy, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], 
Klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć, Koła 
do pojazdów zabawkowych, Koła ratunkowe do użytku re-

kreacyjnego, Kolejki do zabawy, Kolejki zabawki, Komputery 
do zabawy [niedziałające], Konie na biegunach na metalo-
wych ramach, Konie na biegunach [zabawki], Konstrukcje 
do wspinania ze zjeżdżalnią jako urządzenia do zabawy dla 
dzieci, Konstrukcje do zabawy dla dzieci, Konstrukcje [drabin-
ki] do zabawy, Kostiumy będące przedmiotami do zabawy 
dla dzieci, Krążki do grania w shuffleboard, Kule do gry, Kule 
[gry], Łamigłówki, Łamigłówki logiczne, Latające dyski, La-
tawce, Latawce będące zabawkami, Leżaczki bujane (zabaw-
ki), Linki do latawców, Łódki do zabawy, Ludziki do zabawy, 
Łuki i strzały zabawkowe, Maczugi do żonglowania, Magne-
tyczne klocki będące zabawkami, Magnetyczne lewitujące 
figurki do zabawy, Małe piłki do gry w piłkę nożną, Matrioszki 
[rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], 
Maty do zabawy do użytku z pojazdami zabawkowymi, Maty 
do zabawy z pojazdami zabawkowymi, Maty do zabawy 
z zabawkami dla niemowląt, Maty do zabawy zawierające 
zabawki dla niemowląt, Maty węchowe będące zabawkami 
dla psa, Maty z puzzli piankowych [zabawki], Maty z zabaw-
kami dla niemowląt, Meble zabawkowe, Modułowe domki 
do zabawy, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły 
do zabawy], Nadmuchiwane dętki do użytku w rekreacji 
wodnej, Nadmuchiwane worki bokserskie, Nadmuchiwane 
zabawki przypominające pojazdy powietrzne, Nadmuchiwa-
ne zabawki w postaci łódek, Namioty do zabawy, Namioty 
do zabawy w pomieszczeniach, Namioty zabawkowe, Narzę-
dzia ręczne do zabawy, Ogony do latawców, Okulary zabaw-
kowe, Pałeczki mażoretkowe, Piaskownice (artykuły do zaba-
wy), Pierścienie do rzucania [gry], Piłeczki do żonglowania, 
Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piłki do gry, Piłki do gry “pił-
ka na uwięzi”, Piłki do placów zabaw, Piłki do zabawy, Piłki 
grzechotki będące zabawkami, Piłki gumowe, Piłki plażowe, 
Piniaty, Pistolety na wodę, Pistolety na wodę [zabawki], Pisto-
lety [zabawki], Pistolety zabawkowe, Plastelina do zabawy, 
Plastelina magnetyczna będąca zabawką, Platformy do uno-
szenia się na wodzie, do celów rekreacyjnych, Pneumatyczne 
markery do gry w paintball, Pneumatyczne pistolety [zabaw-
ki], Podstawki pod kije bilardowe, Pojazdów (Modele -) prze-
skalowane, Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Pojazdy 
sterowane radiowo [zabawki], Pojazdy [zabawki], Pojazdy 
zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, Pojazdy zabawkowe 
do jeżdżenia, Pompki specjalnie przystosowane do pompo-
wania piłek do gier, Projektory zabawkowe, Przyrządy do za-
bawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, Puzzle, Puzzle 
mozaikowe, Puzzle [zabawki], Rakiety zabawkowe, Ringi 
do zabawy w zapasy, Roboty zabawki sterowane za pomocą 
radia, Roboty zabawkowe, Rowery zabawkowe, Rowery trój-
kołowe [zabawki], Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], 
Rynny zjeżdżalni, Samochody do zabawy, Samoloty do zaba-
wy, Sanie [sprzęt rekreacyjny], Sanie [zabawki], Sanki do zjeż-
dzania z górek dla rozrywki, Sanki [sprzęt rekreacyjny], Sanki 
[zabawki], Siatki na owady do zabawy, Siedzenia do huśta-
wek dla dzieci, Sklepy zabawkowe, Sliotar (piłka do hurlingu), 
Spodki do zjeżdżania po śniegu [jabłuszka], Sprzęt do żon-
glerki, Sterowane radiowo zabawkowe modele samocho-
dów, Tarcze elektroniczne do gier, Tarcze strzelnicze, Tazo 
[krążki] do grania, Tobogany, Tory samochodowe do zabawy, 
Tory do samochodów-zabawek, Tunele do zabawy, Układan-
ki [puzzle], Układanki w formie kostek, Urządzenia do ćwi-
czeń do zabawy, Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek 
magicznych, Urządzenia pływackie do pływania, Walkie-tal-
kie do zabawy [niedziałające], Wiaderka i łopatki do zabawy, 
Wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, Wielofunkcyjne sto-
liki dla dzieci [zabawkowe], Wirujące bąki ze sznurkiem, który 
zwija się i sprawia, że bąk wraca z powrotem do ręki podczas 
rzutu, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Woreczki wy-
pchane ziarenkami do zabawy [Otedama], Woreczki wypy-
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chane ziarenkami w formie zabawek, Wózki do zabawy, 
Wrotki [zabawki], Zabawki będące modelami boisk do piłki 
nożnej, Zabawki budowlane, Zabawki bujane, Zabawki 
do jeżdżenia, Zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, 
Zabawki do pchania, Zabawki do piętrowego układania, Za-
bawki do rysowania, Zabawki do szkicowania, Zabawki 
na kółkach napędzane pedałami, Zabawki - pojazdy stero-
wane elektronicznie, Zabawki w postaci puzzli, Zabawki 
zdalnie sterowane w postaci pojazdów, Zabawkowe elemen-
ty budowlane, Zabawkowe hobbystyczne zestawy modelar-
skie, Zabawkowe kasy sklepowe, Zabawkowe klatki na owa-
dy, Zabawkowe kolejki linowe, Zabawkowe miniaturowe 
modele łódek, Zabawkowe modele samochodów do składa-
nia, Zabawkowe narzędzia, Zabawkowe nunczako, Zabaw-
kowe pasy rewolwerowe, Zabawkowe peryskopy, Zabawko-
we pianina, Zabawkowe pojazdy mechaniczne sterowane 
elektrycznie, Zabawkowe pojazdy powietrzne, Zabawkowe 
samochody na pedały, Zabawkowe siatki na motyle, Zabaw-
kowe skrzynki pocztowe, Zabawkowe taczki, Zabawkowe 
trąbki, Zabawkowe urządzenia do kontroli ruchu drogowe-
go, Zabawkowe urządzenia tankujące, Zabawkowe zegary 
i zegarki, Zabawkowe zestawy narzędzi stolarskich, Zabaw-
kowe zestawy narzędzi, Zabawkowe zestawy ogrodnicze, 
Zabawkowe zestawy wyścigowe, Zabawkowy sprzęt do pie-
czenia, Zabawkowy sprzęt kempingowy, Zabawkowy sprzęt 
sportowy, Zamki zabawkowe, Zbroje zabawkowe, Zdalnie 
obsługiwane latające zabawki, Zdalnie sterowane łodzie 
podwodne będące zabawkami, Zdalnie sterowane modele 
pojazdów w zmniejszonej skali, Zdalnie sterowane pojazdy 
zabawkowe na baterie, Zdalnie sterowane samoloty-zabaw-
ki, Zdalnie sterowane zabawkowe pojazdy elektroniczne, Ze-
stawy części [sprzedawane w komplecie] do wykonywania 
modeli zabawek, Zestawy części [sprzedawane w komple-
cie] do wykonywania modeli samochodów zabawek, Zesta-
wy części [sprzedawane w kompletach] do składania modeli, 
Zestawy do gier, w których zawodnicy rzucają monety 
na wytyczone pola [shove halfpenny], Zestawy do gotowa-
nia [zabawki], Zestawy do gry planszowej młynek, Zestawy 
do pieczenia i gotowania [zabawki], Zestawy do składania 
modeli (zabawki), Zestawy do zabawy, Zestawy do zabawy 
z pojazdami, Zestawy klocków zabawkowych do budowy, 
Zestawy kolejek do zabawy, Zestawy magika [zabawki], Ze-
stawy małego chemika, Zestawy modelarskie, Zestawy mo-
deli do składania [zabawki], Zestawy modeli pociągów 
do zabawy, Zestawy modeli pojazdów wyścigowych, Zesta-
wy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Ze-
stawy modeli z tworzyw sztucznych do robienia zabawek 
pojazdów, Zestawy [sprzedawane w całości] do konstrukcji 
modeli przeskalowanych, Zestawy z różdżką i roztworami 
do puszczania baniek mydlanych, Zestawy zabawkowe dla 
lalek, Żetony do bingo, Zestawy zabawkowe do figurek akcji, 
Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Zjeżdżalnie wodne, 
Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Huśtawki pozio-
me w postaci podpartej deski [wyposażenie placów zabaw], 
Karuzele do parków tematycznych, Karuzele do wesołych 
miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach, Koła 
losujące, Konstrukcje wspinaczkowe [wyposażenie placów 
zabaw], Konstrukcje z drabinkami dla dzieci [sprzęt do zaba-
wy], Piaskownice [wyposażenie placów zabaw], Przenośne 
place do gry w ga-ga, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy 
na place zabaw wykonane z metalu, Przyrządy na place za-
baw wykonane z tworzyw sztucznych, Przyrządy na place 
zabaw dla dzieci, Przyrządy na place zabaw wykonane 
z drewna, Zamki do skakania, Zjeżdżalnie [wyposażenie pla-
ców zabaw], Małe trampoliny, Łyżworolki, Łyżwy, Łyżwy 
do gry w hokeja na lodzie, Markery do gry w paintball, Maski 
do baseballa, Maski do kendo, Maski szermiercze, Maszyny 

do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Maszyny 
do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do gry w kręgle, Ma-
szyny do przysiadów, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny 
do wyrzucania piłek tenisowych, Maszyny i urządzenia 
do kręgli, Maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki 
do dołka], sprzęt golfowy, Maty do ćwiczenia puttowania 
[wbijania piłki do dołka] wewnątrz, Maty do strzałek, Maty 
golfowe, Młoty do sportów, Nadmuchiwane worki do bicia, 
Nagolenniki [artykuły sportowe], Nagolenniki do użytku 
sportowego, Nagolenniki lekkoatletyczne, Nagolenniki pił-
karskie, Nakładki z tarczą do gry w rzutki, Nakolanniki [artyku-
ły sportowe], Nakolanniki do gry w futbol amerykański, Nako-
lanniki do użytku sportowego, Nakolanniki do użytku w grze 
w piłkę nożną, Nakrycia na końcówki kijów golfowych, Nało-
kietniki do gry w futbol amerykański, Naparstniki łucznicze, 
Nałokietniki do gry w krykieta, Nartorolki, Narty, Obciążniki 
na nadgarstki, do ćwiczeń, Obciążniki na nogi [artykuły spor-
towe], Obciążniki nóg do użytku sportowego, Obręcze 
do koszykówki, Obręcze gimnastyczne, Obręcze sportowe, 
Obręcze wykorzystywane w gimnastyce rytmicznej, Obroto-
we uchwyty do pompek, Obrotowe uchwyty do worków 
treningowych, Ochraniacze amortyzujące przeciwko ura-
zom [artykuły sportowe], Ochraniacze brzucha do użytku 
sportowego, Ochraniacze ciała do gry w futbol amerykański, 
Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Ochraniacze [czę-
ści strojów sportowych], Ochraniacze dla bramkarza do gry 
w hokeja na trawie, Ochraniacze dla bramkarzy do hokeja 
na lodzie, Ochraniacze dłoni do użytku sportowego, Ochra-
niacze dla bramkarzy, Ochraniacze do Taekwondo, Ochrania-
cze do uprawiania sportu, Ochraniacze klatki piersiowej 
do gry w futbol amerykański, Ochraniacze genitaliów 
do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze do użyt-
ku w sporcie, Ochraniacze na brzuch do Taekwondo, Ochra-
niacze na gardło do użytku sportowego, Ochraniacze na go-
leń do użytku sportowego, Ochraniacze na klatkę piersiową 
przystosowane do uprawiania taekwondo, Ochraniacze 
na klatkę piersiową [do hokeja], Ochraniacze na klatkę pier-
siową [do użytku w grze w baseball], Ochraniacze na klatkę 
piersiową do użytku sportowego, Ochraniacze na kolana 
do użycia podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], Ochraniacze 
na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce, Ochraniacze 
na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły 
sportowe], Ochraniacze na łyżwy, Ochraniacze na nadgarstki 
do użytku sportowego, Ochraniacze na nogi do gry w futbol 
amerykański, Ochraniacze na nogi [ochraniacze do gry 
w krykieta], Ochraniacze na nogi przystosowane do upra-
wiania sportu, Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy 
na rowerze [artykuły sportowe], Ochraniacze na palce do ko-
szykówki, Ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], Ochra-
niacze na ramiona [artykuły sportowe], Ochraniacze na ra-
miona do gry w baseball, Ochraniacze na ręce przystosowa-
ne do użytku sportowego, Ochraniacze na ręce przystoso-
wane do użytku podczas zajęć sportowych, Ochraniacze 
na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], Ochraniacze nóg 
do użytku sportowego, Ochraniacze podbicia do użytku 
sportowego, Ochraniacze przedramienia [artykuły sporto-
we], Ochraniacze ramion dla łuczników, Ochraniacze talii 
do użytku sportowego, Ochrona na pięści [artykuły sporto-
we], Ochronne maski na twarz do użytku w szermierce, 
Ochronne pokrowce na rakiety, Odbijacze bramkarskie 
do trenowania hokeja, Odskocznie do gimnastyki, Opaski 
do uchwytów rakiet tenisowych, Opaski na uchwyt do rakiet 
do badmintona, Opaski na uchwyt rakiet do squasha, Opaski 
na uchwyt rakietek do tenisa stołowego, Osłony na cel do ka-
rate, Osłony bezpieczeństwa do słupków do tenisa, Pałki 
gimnastyczne, Paski do jogi, Paski mocujące do desek typu 
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bodyboard, Pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, 
Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy lę-
dźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary, Pasy na ta-
lię, do ćwiczeń, Pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, 
Piaskownice [artykuły sportowe], Piłeczki antystresowe 
do ściskania w dłoniach, Piłki baseballowe, Piłki baseballowe 
[nie miękkie], Piłki do ćwiczeń, Piłki do futsalu, Piłki do futbo-
lu amerykańskiego, Piłki do gry w bandy, Piłki do gry netball, 
Piłki do gry w futbol amerykański, Piłki do gry w hokeja 
na trawie, Piłki do gry w dwa ognie, Piłki do gry w paddle te-
nis, Piłki do gry w polo, Piłki do gry w racquetball, Piłki do gry 
w rugby, Piłki do gry w sepak takraw, Piłki do gry w unihokeja, 
Piłki do koszykówki, Piłki do krykieta, Piłki do pilatesu, Piłki 
do lacrosse, Piłki do piłki nożnej, Piłki do rugby, Piłki do ściska-
nia w postaci piłek gumowych do ćwiczenia rąk, Piłki do siat-
kówki, Piłki do soft tenisa, Piłki do softballu, Piłki do sportów 
rakietowych, Piłki do squasha, Piłki do waterpolo, Piłki futbo-
lowe, Piłki gimnastyczne, Piłki gimnastyczne do jogi, Piłki gol-
fowe, Piłki jako sprzęt sportowy, Piłki lekarskie, Piłki ręczne, 
Piłki sportowe, Piłki sportowe nadmuchiwane, Piłki tenisowe, 
Piłki tenisowe [nie miękkie], Piórka do rzutek, Platformy 
do ćwiczeń, Płotki [do bieżni], Płotki do użytku w lekkoatlety-
ce, Płotki do użytku w treningu lekkoatletycznym, Podpórki 
do snookera, Podpórki pod kije bilardowe, Poduszki amorty-
zujące kopnięcia karate, Poręcze asymetryczne, Poręcze rów-
noległe do gimnastyki, Pręty sprężynowe [ekspandery] 
do ćwiczeń, Przedmioty do rzucania rzutek strzelniczych, 
Przenośne drążki do tańca, Przenośny domowy sprzęt gim-
nastyczny, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy gimnastyczne 
do rozciągania, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Przyrządy stosowane w kulturystyce, Rakietki do badminto-
na, Rakietki do tenisa stołowego, Rakiety do badmintona, 
Rakiety do gry w racquetball, Rakiety do squasha, Rakiety 
do tenisa, Rakiety do tenisa ziemnego, Rakiety do tenisa plat-
formowego [paddle], Rakiety (Naciągi do -), Rakiety [rakietki], 
Rakiety śnieżne, Rakiety tenisowe, Ręczne trenażery nóg, 
Ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych 
na górne i dolne partie ciała, Rękawice baseballowe, Rękawi-
ce bilardowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla chwytaczy 
do gry w baseball, Rękawice dla pałkarzy, Rękawice dla pałka-
rzy [akcesoria do gier], Rękawice dla pierwszobazowego [ba-
seball], Rękawice do gry w softball, Shafty do rzutek (do gry 
w darta), Skistopery do wiązań narciarskich.

(210) 535428 (220) 2021 10 18
 (310) 083086 (320) 2021 04 19 (330) JM
(731) Sky International AG, Stockerhof, CH
(540) (znak słowny)
(540) SKY GLASS
(510), (511) 9 urządzenia audio, wizualne lub audio-wizualne 
do rozrywki, dekodery telewizyjne, osobiste nagrywarki wi-
deo, urządzenia do transmisji strumieniowej treści audio, wizu-
alnych i/lub audiowizualnych, głośniki, kolumny typu sound-
bar, mikrofony, kamery, bezprzewodowe urządzenia do sieci 
lokalnych, urządzenia łączące do telewizorów, piloty zdalnego 
sterowania do dekoderów telewizyjnych, urządzeń telewizyj-
nych, osobistych nagrywarek video i/lub urządzeń do trans-
misji strumieniowej treści audio, wizualnych i/lub audiowizu-
alnych, piloty zdalnego sterowania do kolumn typu soundbar, 
elektroniczne czujniki światła, elektryczne dzwonki do drzwi, 
elektroniczne i/lub reagujące na ruch czujniki, kamery, projek-
tory i mikrofony, do wykrywania i rozpoznawania ruchu, ge-
stów, twarzy i głosu, urządzenia z funkcją aktywacji głosowej 
do wyszukiwania, transmisji strumieniowej, przeglądania, zapi-
sywania, gromadzenia i/lub organizowania treści audio, wizu-
alnych i/lub audiowizualnych, zegarki inteligentne, przyrządy 

do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, komputero-
we urządzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele] 
do rozgrywania gier video, telewizory, urządzenia telewizyjne, 
urządzenia sterujące automatyką domową do sterowania sys-
temami automatyki domowej, bezpieczeństwem domu i sys-
temami monitoringu domu, oprogramowanie do urządzeń 
sterujących automatyką domową do sterowania systemami 
automatyki domowej, bezpieczeństwem domu i systemami 
monitoringu domu, oprogramowanie do sprawdzania, filtro-
wania i blokowania dostępu do treści online oraz do zarządza-
nia ustawieniami bezpieczeństwa online, oprogramowanie 
do wyszukiwania, transmisji strumieniowej, przeglądania, za-
pisywania, gromadzenia i/lub organizowania treści audio, wi-
zualnych i/lub audiowizualnych, oprogramowanie stanowiące 
część lub dotyczące urządzeń rozrywkowych lub wykorzysty-
wane w odbieraniu usług rozrywkowych, oprogramowanie 
dostarczane z Internetu będące częścią lub dotyczące urzą-
dzeń rozrywkowych lub wykorzystywane w odbieraniu usług 
rozrywkowych, oprogramowanie do interfejsów użytkownika 
z treściami audio, wizualnymi i/lub audiowizualnymi i/lub elek-
tronicznych przewodników programów, oprogramowanie 
do wyszukiwania, przesyłania strumieniowego, przeglądania 
i/lub organizowania wiadomości i treści dotyczących aktual-
nych wydarzeń, oprogramowanie do wyszukiwania, przesyła-
nia strumieniowego, przeglądania i/lub organizowania audio, 
wizualnych i/lub audiowizualnych treści sportowych i/lub  
e-sportowych (zawody gier wideo dla wielu graczy), oprogra-
mowanie do sterowania sprzętem z funkcją aktywacji głosem 
do wyszukiwania, transmisji strumieniowej, przeglądania, 
zapisywania, gromadzenia i/lub organizowania treści audio, 
wizualnych i/lub audiowizualnych, oprogramowanie do na-
grywania, monitorowania, przechowywania, analizowania 
i współdzielenia danych i udostępniania informacji zwrotnej 
związanej ze sprawnością i wydajnością osobistą w wykony-
waniu ćwiczeń fizycznych, oprogramowanie do umożliwiania 
rozmów telefonicznych, rozmów wideo, rozmów przez proto-
kół internetowy (VoIP), konferencji audio, wideo i/lub audio-
-wideo, wiadomości tekstowych, wiadomości błyskawicznych 
i wiadomości internetowych, oprogramowanie do sieci spo-
łecznościowych, oprogramowanie do tworzenia społeczności 
online, zarządzania nią i interakcji z nią, w tym umożliwiania 
użytkownikom uczestniczenia we wspólnym oglądaniu treści, 
dyskusji, sondażach, komentowaniu i odbieraniu informacji 
zwrotnej i angażowania się w sieci społecznościowe, oprogra-
mowanie do tworzenia, uzyskiwania dostępu, gromadzenia, 
edytowania, organizacji, komentowania, modyfikacji, transmi-
sji, przechowywania i współdzielenia w zakresie treści, danych 
i informacji audio, wideo i/lub audiowizualnych, oprogramo-
wanie do dostarczania opartych na lokalizacji informacji po-
godowych i alertów pogodowych, oprogramowanie do udo-
stępniania wiadomości i/lub spraw bieżących i/lub powiado-
mień sportowych, oprogramowanie do wysyłania i odbierania 
elektronicznych powiadomień, zawiadomień i przypomnień, 
oprogramowanie do rozgrywania gier komputerowych, opro-
gramowanie do wykrywania i rozpoznawania ruchu, gestów, 
twarzy i głosu, oprogramowanie do konwersji komend głoso-
wych na komendy wykonywane przez maszynę, oprogramo-
wanie rzeczywistości wirtualnej do rozrywki, oprogramowa-
nie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, oprogramowanie 
do wykorzystania w modelowaniu odzieży, obuwia, nakryć 
głowy i akcesoriów w przebieralni wirtualnej rzeczywistości, 
oprogramowanie do stosowania animacji, filtrów i efektów 
specjalnych w zdjęciach i obrazach, żadne z powyższych to-
warów nie są związane ze sprzętem lub oprogramowaniem 
rozszerzonej rzeczywistości lub montowanym na głowie ubie-
ralnym sprzętem komputerowym.



10 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT1/2023

(210) 535433 (220) 2021 10 18
 (310) 083288 (320) 2021 05 13 (330) JM
(731) Sky International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sky glass

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia audio, wizualne lub audio-wizualne 
do rozrywki, dekodery telewizyjne, osobiste nagrywarki wi-
deo, urządzenia do transmisji strumieniowej treści audio, wizu-
alnych i/lub audiowizualnych, głośniki, kolumny typu sound-
bar, mikrofony, kamery, bezprzewodowe urządzenia do sieci 
lokalnych, urządzenia łączące do telewizorów, piloty zdalnego 
sterowania do dekoderów telewizyjnych, urządzeń telewizyj-
nych, osobistych nagrywarek video i/lub urządzeń do trans-
misji strumieniowej treści audio, wizualnych i/lub audiowizu-
alnych, piloty zdalnego sterowania do kolumn typu soundbar, 
elektroniczne czujniki światła, elektryczne dzwonki do drzwi, 
elektroniczne i/lub reagujące na ruch czujniki, kamery, projek-
tory i mikrofony, do wykrywania i rozpoznawania ruchu, ge-
stów, twarzy i głosu, urządzenia z funkcją aktywacji głosowej 
do wyszukiwania, transmisji strumieniowej, przeglądania, zapi-
sywania, gromadzenia i/lub organizowania treści audio, wizu-
alnych i/lub audiowizualnych, zegarki inteligentne, przyrządy 
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, komputero-
we urządzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele] 
do rozgrywania gier video, telewizory, urządzenia telewizyjne, 
urządzenia sterujące automatyką domową do sterowania sys-
temami automatyki domowej, bezpieczeństwem domu i sys-
temami monitoringu domu, oprogramowanie do urządzeń 
sterujących automatyką domową do sterowania systemami 
automatyki domowej, bezpieczeństwem domu i systemami 
monitoringu domu, oprogramowanie do sprawdzania, filtro-
wania i blokowania dostępu do treści online oraz do zarządza-
nia ustawieniami bezpieczeństwa online, oprogramowanie 
do wyszukiwania, transmisji strumieniowej, przeglądania, za-
pisywania, gromadzenia i/lub organizowania treści audio, wi-
zualnych i/lub audiowizualnych, oprogramowanie stanowiące 
część lub dotyczące urządzeń rozrywkowych lub wykorzysty-
wane w odbieraniu usług rozrywkowych, oprogramowanie 
dostarczane z Internetu będące częścią lub dotyczące urzą-
dzeń rozrywkowych lub wykorzystywane w odbieraniu usług 
rozrywkowych, oprogramowanie do interfejsów użytkownika 
z treściami audio, wizualnymi i/lub audiowizualnymi i/lub elek-
tronicznych przewodników programów, oprogramowanie 
do wyszukiwania, przesyłania strumieniowego, przeglądania 
i/lub organizowania wiadomości i treści dotyczących aktual-
nych wydarzeń, oprogramowanie do wyszukiwania, przesyła-
nia strumieniowego, przeglądania i/lub organizowania audio, 
wizualnych i/lub audiowizualnych treści sportowych i/lub  
e-sportowych (zawody gier wideo dla wielu graczy), oprogra-
mowanie do sterowania sprzętem z funkcją aktywacji głosem 
do wyszukiwania, transmisji strumieniowej, przeglądania, 
zapisywania, gromadzenia i/lub organizowania treści audio, 
wizualnych i/lub audiowizualnych, oprogramowanie do na-
grywania, monitorowania, przechowywania, analizowania 
i współdzielenia danych i udostępniania informacji zwrotnej 
związanej ze sprawnością i wydajnością osobistą w wykony-
waniu ćwiczeń fizycznych, oprogramowanie do umożliwiania 
rozmów telefonicznych, rozmów wideo, rozmów przez proto-
kół internetowy (VoIP), konferencji audio, wideo i/lub audio-
-wideo, wiadomości tekstowych, wiadomości błyskawicznych 

i wiadomości internetowych, oprogramowanie do sieci spo-
łecznościowych, oprogramowanie do tworzenia społeczności 
Online, zarządzania nią i interakcji z nią, w tym umożliwiania 
użytkownikom uczestniczenia we wspólnym oglądaniu treści, 
dyskusji, sondażach, komentowaniu i odbieraniu informacji 
zwrotnej i angażowania się w sieci społecznościowe, oprogra-
mowanie do tworzenia, uzyskiwania dostępu, gromadzenia, 
edytowania, organizacji, komentowania, modyfikacji, transmi-
sji, przechowywania i współdzielenia w zakresie treści, danych 
i informacji audio, wideo i/lub audiowizualnych, oprogramo-
wanie do dostarczania opartych na lokalizacji informacji po-
godowych i alertów pogodowych, oprogramowanie do udo-
stępniania wiadomości i/lub spraw bieżących i/lub powiado-
mień sportowych, oprogramowanie do wysyłania i odbierania 
elektronicznych powiadomień, zawiadomień i przypomnień, 
oprogramowanie do rozgrywania gier komputerowych, opro-
gramowanie do wykrywania i rozpoznawania ruchu, gestów, 
twarzy i głosu, oprogramowanie do konwersji komend głoso-
wych na komendy wykonywane przez maszynę, oprogramo-
wanie rzeczywistości wirtualnej do rozrywki, oprogramowa-
nie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, oprogramowanie 
do wykorzystania w modelowaniu odzieży, obuwia, nakryć 
głowy i akcesoriów w przebieralni wirtualnej rzeczywistości, 
oprogramowanie do stosowania animacji, filtrów i efektów 
specjalnych w zdjęciach i obrazach, żadne z powyższych to-
warów nie są związane ze sprzętem lub oprogramowaniem 
rozszerzonej rzeczywistości lub montowanym na głowie ubie-
ralnym sprzętem komputerowym.

(210) 538002 (220) 2021 12 22
(731) TZER LI ENTERPRISE CO., LTD, Kaohsiung City, TW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TZERLI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.16
(510), (511) 12 Pokrywy chłodnicy oleju do użytku w po-
jazdach, Zawory do opon samochodowych, Antywibracyj-
ne poduszki powietrzne do pojazdów, Tuleje do pojazdów, 
Nieelektryczne tuleje sprzęgłowe [części silników do pojaz-
dów lądowych], Misy olejowe, Węże (metalowe) do stoso-
wania w układach hydraulicznych w pojazdach, Przekładnie 
do pojazdów lądowych, Przełączniki samochodowe monto-
wane na kierownicach, Silniki i pistony, Silniki do pojazdów 
lądowych, Uszczelki i podkładki do hamulców tarczowych 
do pojazdów, Zakrętki do zbiorników paliwa pojazdu, Łącz-
niki do poziomowania kabiny pojazdu, Amortyzatory.

(210) 542164 (220) 2022 04 20
(731) SADOWSKI WIESŁAW SPRINT.WS, Rokocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biomonic
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(531) 29.01.12, 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 1 Nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, 
ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, Nawozy organiczne 
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Na-
wozy sadownicze, Organiczne proszki i preparaty do ulep-
szania gleby, Obornik organiczny, Obornik płynny, Preparaty 
regulujące wzrost roślin, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w leśnictwie, ogrodnictwie i rolnictwie, Nawozy 
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, Chemiczne środki wspomagające do użytku w le-
śnictwie, Środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie.

(210) 542475 (220) 2022 04 27
(731) OLSZEWSKI MARIUSZ EM6, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EM6

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe 
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu 
i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 
9 Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórko-
wych, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń infor-
matycznych, audio-video i telekomunikacji, 16 Dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposa-
żenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z papie-
ru, 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Gięt-
kie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] 
oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, 
Plomby, uszczelki i wypełnienia, Rury giętkie, rurki, przewody 
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Wyszukiwa-
nie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informa-
tycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem informatycznym, Rekrutacja personelu informatyczne-
go, 41 Usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii 
informatycznej, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi w zakresie projektowania, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Projektowanie systemów 
informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Po-
radnictwo informatyczne, Usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi 
doradztwa informatycznego, Usługi konsultacyjne eksper-
tów w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi dorad-
cze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne].

(210) 542808 (220) 2022 05 06
(731) PRZYBYLSKI PIOTR, Lewałd Wielki
(540) (znak słowny)
(540) SAUNSPOT
(510), (511) 19 Sauny, Drewniane konstrukcje saun, Drewnia-
ne elementy wyposażenia saun, Kabiny drewniane do saun, 
24 Bielizna kąpielowa, Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczni-
ki - turbany do włosów, Prześcieradła kąpielowe, Rękawice 
kąpielowe, Filcowe nakrycia głowy, 25 Płaszcze kąpielowe, 
Stroje kąpielowe, Klapki kąpielowe, Buty piankowe, Skarpety 
piankowe, Czapki, Turbany, 37 Budowa saun, Instalacja saun, 
Usługi w zakresie budowania i wyposażania saun, 44 Usługi 
saun, Usługi w zakresie udostępniania saun, Obsługa obiek-
tów i sprzętu saun, Udostępnianie obiektów i sprzętu saun.

(210) 543794 (220) 2022 06 03
(731) KUCZNEROWICZ KAROLINA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOU NEED KERATIN KAROLINA KUCZNEROWICZ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 44 Usługi - fryzjerstwo i pozostałe zabiegi ko-
smetyczne.

(210) 544132 (220) 2022 06 14
(731) MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 07.01.24
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy oraz 
przygotowania projektów budowlanych, w tym przezna-
czonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Zarzą-
dzanie biznesowe nieruchomościami, Usługi reklamowe, 
Usługi w zakresie wynajmowania powierzchni reklamowej, 
Usługi rachunkowo-księgowe, Usługi w zakresie prowadze-
nia aukcji, Usługi w zakresie sprzedaży aukcyjnej nierucho-
mości, Usługi badania rynku, Usługi impresaryjne, Usługi 
menadżerskie, 36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie oraz przygotowywaniu obiektów budowlanych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach kupna, sprze-
daży, najmu nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, 
Leasing, wynajmowanie lub dzierżawa nieruchomości, Ad-
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Doradztwo 
w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, 
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Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w zakresie ubezpie-
czeń, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nierucho-
mości, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa i doradztwa 
kredytowego, Usługi wynajmowania centrów handlowych 
oraz powierzchni w centrach handlowych, Usługi wynaj-
mowania powierzchni na salony samochodowe, 37 Usługi 
w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji 
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegają-
cymi na budowie lub przygotowaniu projektów budowla-
nych, Usługi: remontowe, naprawy, restauracji i konserwacji 
budynków, usługi doradcze dotyczące rozbudowy i konser-
wacji nieruchomości zawarte w tej klasie, Usługi instalacyjne 
hydrauliczne, elektryczne, wentylacyjne, Sprzątanie budyn-
ków, Instalowanie i naprawa instalacji grzewczych, klimaty-
zacyjnych i chłodniczych, Wynajem maszyn budowlanych, 
Doradztwo budowlane, 39 Usługi w zakresie: wynajmowania 
garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzchni 
i obiektów magazynowych, Usługi parkingowe, Usługi admi-
nistrowania miejscami parkingowymi, Wypożyczanie samo-
chodów, Pośrednictwo transportowe, 42 Usługi projektowe 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, projekto-
wanie konstrukcji, budynków, Usługi w zakresie projektowa-
nia dekoracji wnętrz, projektowania architektonicznego de-
koracji wnętrz, Usługi w zakresie wykonywania badań, eks-
pertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, 
Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, 
Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne 
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące 
inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Do-
radztwo w zakresie ochrony środowiska.

(210) 544767 (220) 2022 07 05
(731) CHRZAN-KUMOROWSKA AGNIESZKA HODOWLA 

KOTÓW RASOWYCH WHITE & LILAC*PL, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) White&Lilac
(510), (511) 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 544981 (220) 2022 07 11
(731) ICS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiXBiT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09, 26.05.01
(510), (511) 1 Chłodziwa, Ciecze przejmujące ciepło do użyt-
ku w przemysłowych instalacjach chłodzących, Chemiczne 
środki chłodzące, Chemiczne dodatki do środków chłodzą-
cych, Płyny do chłodzenia, Preparaty chemiczne do użytku 
jako czynniki chłodzące, Preparaty chłodnicze, Chłodnicze 
(Preparaty -), Produkty chemiczne do celów przemysłowych, 
Produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce, 
6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Drobne wyro-
by metalowe, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe zbiorniki [kontenery], Metalowe 
zbiorniki do przechowywania cieczy, Zbiorniki metalowe, 
Zbiorniki (metalowe -) [konstrukcje], Zbiorniki metalowe 
[kontenery], Metalowe materiały budowlane, Metalowe dru-
ty na liny, Pojemniki metalowe do przechowywania i trans-

portu towarów, Wsporniki metalowe, Wsporniki metalowe 
do instalowania koparek, Metalowe zbiorniki z pokrywami, 
Metalowe zbiorniki do przechowywania kwasów, Metalowe 
ramy stelażowe do instalowania koparek, Metalowe ogniwa 
do instalacji koparek, Metalowe kontenery do uruchomienia 
hoteli koparek, 9 Chłodnice do komponentów elektronicz-
nych, Chłodnice do procesorów do urządzeń do przetwarza-
nia danych, Chłodzenie wodne do procesorów, Urządzenia 
do aktywnego chłodzenia do podzespołów elektronicznych, 
Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wy-
dawania kryptowaluty, Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem 
kryptowalut za pomocą technologii łańcucha bloków 
(„blockchain”), Komputerowe monitory ekranowe, Monitory, 
Komputery, Komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, Komputery i sprzęt komputerowy, Komputery cienki 
klient, Komputery do użytku w zarządzaniu danymi, Kompu-
tery kieszonkowe do robienia notatek, Komputery osobiste, 
Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wy-
dawania kryptoaktywów, Elektroniczne bazy danych, Opro-
gramowanie komputerowe do pobrania dla technologii 
blockchain, Czyste karty USB, Kable do komputerów, Kable 
do modemów, Kable do synchronizacji danych, Kable 
do transmisji danych, Druty magnetyczne, Elektryczne kable 
połączeniowe, Instalacje elektrycznego okablowania, Inte-
raktywne bazy danych, Zestawy danych, rejestrowane lub 
do pobrania, Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Apa-
ratura do kontrolowania temperatury, Bezpieczniki termicz-
ne, Bezpieczniki termiczne prądowe, Cyfrowe urządzenia 
sterujące do sterowania procesami, Elektroniczne jednostki 
do sterowania procesami, Elektroniczne jednostki sterujące, 
Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Czujniki cie-
pła, Czujniki ciepła [termostaty], Czujniki, Czujniki cyfrowe, 
Elektroniczne regulatory, Elektroniczne rejestratory tempera-
tury, inne niż do celów medycznych, Rejestratory danych, 
Rejestratory elektryczne, Elektryczne rejestratory wyników, 
Elektroniczne rejestratory wyników, Urządzenia do monito-
rowania, Elastyczne kable płaskie, elektryczne, Nadajniki, 
Urządzenia elektroniczne do nadawania, Zdalne urządzenia 
zapisujące, Urządzenia do tworzenia sieci komputerowych 
i komunikacji danych, Urządzenia do transmisji, Komponenty 
i części do komputerów, Komputer tablet, Komputerowe 
urządzenia do programowania, Aparatura do komunikacji 
sieciowej, Aparatura łącznościowa, Komputery przenośne, 
Komputery procesowe, Komputery przenośne [laptopy], 
Komputery przenośne [notebooki], Komputery przenośne 
[podręczne], Mikrochipy [sprzęt komputerowy], Netbooki 
[komputery], Przenośne komputery, Serwery internetowe, 
Serwery komputerowe, Serwery komputerowych baz da-
nych, Podręczne komputery, Serwery komunikacyjne [sprzęt 
komputerowy], Serwery plików, Serwery sieci komputero-
wych, Serwery sieciowe, Sprzęt komputerowy, Sprzęt kom-
puterowy do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sy-
gnałów cyfrowych, Interaktywne systemy komputerowe, 
Sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp 
do sieci, Sprzęt komputerowy do transmisji danych lokaliza-
cyjnych, Tablety, Modemy, Nadajniki danych, Odbiorniki 
przesyłanych danych, Odbiorniki bezprzewodowe, Płyty sie-
ciowe, Przełączniki danych, Routery sieciowe, Routery do sie-
ci komputerowych, Monitory [sprzęt komputerowy], Bez-
przewodowe peryferia komputerowe, Monitory komputero-
we, Karty USB, Karty zawierające mikroprocesory, Procesory 
danych, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], 
Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt peryferyjny do kom-
puterów, Systemy przetwarzania danych, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do pobierania danych, 
Urządzenia do wymiany danych, Urządzenia elektroniczne 
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do przetwarzania danych, Urządzenia komputerowe do ma-
gazynowania danych, Adaptery, Urządzenia i nośniki do prze-
chowywania danych, Adaptery USB, Cyfrowe nośniki 
do przechowywania danych, Elektroniczne chipy pamięcio-
we z układem scalonym, Elektroniczne nośniki danych, Elek-
troniczne nośniki do przechowywania danych, Kodowane 
karty dostępu do oprogramowania komputerowego, Nośni-
ki do danych, Nośniki do przechowywania danych, Pamięci 
komputerowe [sprzęt komputerowy], Urządzenia do ochro-
ny danych [kopie zapasowe], Urządzenia do przechowywa-
nia programów komputerowych, Urządzenia do przecho-
wywania danych [elektryczne lub elektroniczne], Kompute-
rowe bazy danych, Tablice rozdzielcze [elektryczność], Kom-
puterowe przełączniki sieciowe, Przełączniki elektryczne, 
Chipy [układy scalone], Układy scalone, Płytki drukowane 
wyposażone w układy scalone, Monitory [programy kompu-
terowe], Oprogramowanie komputerowe [programy], Pro-
gramy komputerowe nagrane, Programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], Cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Centralne jednostki przetwarzające do prze-
twarzania informacji, danych, dźwięku lub obrazów, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów, Elektro-
niczne zasilacze, Zasilacze sieciowe, Wentylatory chłodzące 
wewnętrzne do komputerów, Pamięci do sprzętu do prze-
twarzania danych, Pamięci USB [niezapisane], Urządzenia pa-
mięciowe do przechowywania danych, Chipy multiproceso-
rowe, Chipy komputerowe, Mikroukłady komputerowe [chi-
py], Elektryczne urządzenia przełączające, Czujniki tempera-
tury cieczy chłodzącej, Czujniki temperatury, Oprogramowa-
nie, Magnetyczne nośniki danych, Optyczne nośniki danych, 
Mikroprocesory, Urządzenia pomiarowe, Nadajniki zdalnego 
sterowania, Nadajniki bezprzewodowe, Urządzenia do szy-
frowania, Przełączniki czasowe automatyczne, Automatycz-
ne przełączniki między obwodami, Elektroniczne urządzenia 
do sterowania procesami, Komputerowe stacje dokujące, 
Dyski twarde, Płyty główne, Karty pamięci o dostępie swo-
bodnym [RAM], Moduły pamięciowe, Pamięci dyskowe, Pa-
mięci komputerowe, Płyty pamięci, Gniazdka elektryczne, 
Wtyczki, gniazdka i inne kontakty (Elektryczne -), Platformy 
edytowania zespołowego w czasie rzeczywistym [RTCE] 
[oprogramowanie], Nagrane nośniki danych do użytku 
z komputerami, Nośniki danych do komputerów z wgranym 
oprogramowaniem, Nośniki informacji [elektryczne lub elek-
troniczne], Nośniki nadające się do przetwarzania kompute-
rowego, Portfele elektroniczne do pobrania, Dodatkowe 
płytki obwodów drukowanych, Dodatkowe płytki obwodów 
drukowanych do łączenia komputerów z oprogramowa-
niem sieciowym, Elektroniczne obwody drukowane, Elek-
tryczne obwody drukowane, Obwody drukowane, Płytki 
obwodów drukowanych do komputerów, Karty interfejsowe 
do urządzeń przetwarzania danych w postaci obwodów 
drukowanych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Platfor-
my oprogramowania komputerowego, nagrane lub do po-
brania, Programy komputerowe do pobrania, Użytkowe pro-
gramy komputerowe do pobrania, Mikrochipy, Karty z mikro-
chipami, Urządzenia do przetwarzania informacji, Czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], Programy do przetwarza-
nia danych, Programy komputerowe do przetwarzania da-
nych, Komutatory, Gniazda przełączające [elektryczne], Ła-
dowane oprogramowanie do sterowania transakcjami kryp-
towalutowymi, wykorzystujące technologię blockchain, 
Przełączniki sieciowe, Przełączniki automatyczne, Tablice 
przełączające, Urządzenia elektroniczne do sterowania pom-
pami podciśnienia, Urządzenia komputerowe do wydoby-
wania kryptowalut, Urządzenia komputerowe do przecho-
wywania kryptowalut, Karty wideo, Karty wideo do wydoby-
wania, Oprogramowanie komputerowe do wydobywania 

kryptowalut, Oprogramowanie komputerowe zapewniające 
przechowywanie kryptowalut, Portfele sprzętowe dla kryp-
towalut, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie 
do wymiany kryptowalut, Oprogramowanie w sferze proto-
kołów uzgodnienia blockchain, Urządzenia komputerowe 
w sferze protokołów uzgodnienia blockchain, Oprogramo-
wanie komputerowe dla platform i dodatków na bazie 
blockchain, Oprogramowanie komputerowe do wyliczenia 
funkcji haszujących, Urządzenia komputerowe do wyliczenia 
funkcji haszujących, Ładowane mobilne oprogramowanie 
do sterowania, śledzenia, dostępu, przechowywania i prze-
noszenia kryptowaluty, Oprogramowanie komputerowe 
do wykorzystywania w postaci portfela dla kryptowaluty, 
Portfele sprzętowe dla kryptowaluty, Ładowane oprogramo-
wanie mobilne do wykorzystywania w postaci portfela dla 
kryptowaluty, Zasilacze dla koparek ASIC, Adaptery Wi-Fi, 
Watchdog, timery pilnujące [urządzenia do śledzenia zawie-
szeń i odłączania komputera], Korpusy i komponenty dla 
farm wydobywczych kryptowalut, Huby, risery [urządzenia 
do podłączania kart wideo], Synchronizatory zasilaczy, Emu-
latory monitora wydobycia kryptowalut, Gotowe farmy wy-
dobywcze, smartfony blockchain, Czujniki temperatury dla 
systemów chłodzenia urządzeń zajmujących się wydoby-
ciem kryptowalut, Mobilne centra obróbki danych i serwery, 
Centra obróbki danych i serwery z chłodzeniem cieczą, Mar-
kery bezpieczeństwa [środki szyfrujące], Podpis cyfrowy, 
Urządzenia zdalnego zapisu, Urządzenia telekomunikacyjne 
w postaci ozdób jubilerskich, Karty smart [karty z mikrochi-
pami], Urządzenia komutacyjne [urządzenia do obróbki in-
formacji], Urządzenia peryferyjne do komputerów, 11 Chłod-
nie kominowe, Aparatura i instalacje chłodnicze, Aparaty 
i urządzenia chłodnicze, Agregaty chłodnicze będące czę-
ściami systemów do chłodzenia wody, Elementy chłodnicze, 
Instalacje chłodnicze, Chłodnice i podgrzewacze wody, Elek-
tryczne pojemniki chłodzące, Kontenery chłodnicze, Urzą-
dzenia chłodnicze, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwa-
rzania energii, Wymienniki ciepła, Wymienniki ciepła, inne 
niż części maszyn, Piekarniki elektryczne, Chłodnicze konte-
nery transportowe, Pojemniki chłodnicze, Urządzenia i insta-
lacje do chłodzenia, w tym urządzenia do immersyjnych sys-
temów chłodzenia sprzętu do wydobywania kryptowalut, 
Urządzenia systemów chłodzenia cieczą do komponentów 
elektronicznych i układów scalonych, Urządzenia do syste-
mów chłodzenia cieczą, mianowicie zbiornik chłodzący i po-
jemnik chłodzący zawierający urządzenia do chłodzenia 
komponentów elektronicznych i obwodów scalonych, Mo-
dułowe zanurzeniowe zbiorniki chłodzące do komponen-
tów elektronicznych i układów scalonych, Chłodnie komino-
we do schładzania wody, 35 Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Dystrybucja drukowanych materiałów rekla-
mowych, Dystrybucja drukowanych materiałów promocyj-
nych za pośrednictwem poczty, Dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, mate-
riałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, 
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja próbek re-
klamowych, Administrowanie dotyczące marketingu, Rekla-
ma, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunika-
cji, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
Organizacja targów handlowych, Organizacja targów w ce-
lach handlowych i reklamowych, Promocja towarów i usług 
poprzez sponsorowanie, Promocja sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Udzielanie informacji handlo-
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wych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], Usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowe-
go, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu kom-
puterowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładza-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami do chłodzenia, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Administrowanie sprzedażą, Elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich, Udostępnianie miejsca na stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie miejsca 
do sprzedaży online kupującym i sprzedającym towary 
i usługi, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Pokazy towarów, 
w tym z wykorzystaniem sieci komputerowych, Zarządzanie 
lojalnością konsumentów, Zarządzanie przetwarzaniem za-
mówień towarów, 42 Certyfikacja danych za pośrednictwem 
łańcucha blokowego [blockchain], Przechowywanie danych 
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Usługi 
w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem 
technologii blockchain, Komputery (Odzyskiwanie danych -), 
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów 
komputerowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu 
komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzę-
tu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo kompu-
terowe, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem 
i używaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego, Udzielanie informacji 
w zakresie technologii informacyjnej, Usługi doradcze doty-
czące oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo technologiczne, Mo-
nitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, Dostarczanie informacji o technologii komputero-
wej i programowaniu za pośrednictwem strony interneto-
wej, Projektowanie systemów komputerowych, Opracowy-
wanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pro-
gramowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwa-
nia dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lo-
kalizacją użytkownika, Usługi w zakresie tworzenia kopii za-
pasowych danych, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Porady techniczne związane z działaniami mającymi 
na celu oszczędzanie energii, Monitoring systemów siecio-
wych, Chmura obliczeniowa, Doradztwo w zakresie sieci 
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Łań-
cuch bloków jako usługa [BaaS], Oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], Tymczasowe elektroniczne przechowywanie in-
formacji i danych, Usługi zdalnego tworzenia kopii zapaso-
wych komputera, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania awarii, Opracowy-
wanie programów do przetwarzania danych, Konwersja da-
nych i programów komputerowych [inna niż konwersja fi-
zyczna], Kopanie kryptowaluty, Wydobywanie kryptowaluty, 
Rozwój i modernizacja komputerów i oprogramowania, 
w tym dla wydobycia.

(210) 545415 (220) 2022 07 21
(731) ALL RIDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE RIDER

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25, 26.01.16
(510), (511) 4 Smary do łańcuchów rowerowych, Stojaki 
[konstrukcje] z metalu na rowery, Stojaki podtrzymujące [kon-
strukcje] z metalu na rowery, Zamki do rowerów, Metalowe 
zamki do rowerów, Metalowe urządzenia do parkowania 
rowerów, Metalowe stojaki do przechowywania rowerów, 
Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, 6 Stojaki podtrzymu-
jące [konstrukcje] z metalu na rowery, 7 Dynama do rowerów, 
Prędkościomierze rowerowe, Zamki rowerowe (elektrycz-
ne), Kaski dla rowerzystów, Okulary dla rowerzystów, Kaski 
ochronne dla rowerzystów, Systemy nawigacji satelitarnej 
do rowerów, 9 Systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, 
Światła rowerowe, Światła do rowerów, Rowerowe światełka 
odblaskowe, Lampy kierunkowe do rowerów, Lampki rowe-
rowe na dynamo, Światła odblaskowe na szprychy rowerowe, 
11 Lampy przednie do użytku w rowerach, Rowery, Rowery 
dostawcze, Rowery szosowe, Rowery składane, Rowery (Sio-
dełka), Rowery górskie, Rowery trekingowe, Rowery dziecię-
ce, Rowery elektryczne, Rowery sportowe, Bagażniki na rowe-
ry, Rowery trójkołowe dostawcze, Rowery na pedały, Szosowe 
rowery wyścigowe, Elektryczne rowery składane, Rowery wy-
posażone w silnik, Dopasowane pokrowce na rowery, Bagaż-
niki na rowery do pojazdów, Dętki rowerowe, Opony rowero-
we, Klaksony rowerowe, Bagażniki rowerowe, Koła rowerowe, 
Sakwy rowerowe, Noski rowerów, Podpórki rowerowe, Łań-
cuchy rowerowe, Torby rowerowe, Siodełka rowerowe, Korby 
rowerowe, Przy czepki rowerowe, Riksze rowerowe, Rowery 
trójkołowe dostawcze, Hamulce do rowerów, Amortyzatory 
do rowerów, Ramy da rowerów, Hamulce [części rowerów], 
Koła do rowerów, Koła [części rowerów], Silniki do rowerów, 
Pompki do rowerów, Przerzutki do rowerów, Błotniki do ro-
werów, Piasty do rowerów, Pedały do rowerów, Łańcuchy 
do rowerów, Pokrycia siodełek rowerów, Stabilizatory do ro-
werów, Kierunkowskazy do rowerów, Kierownice do rowe-
rów, Bagażniki dla rowerów, Części konstrukcyjne rowerów, 
Siodełka do rowerów, Szprychy do rowerów, Podpórki do ro-
werów, Łańcuchy [części rowerów], Nóżki do rowerów, Obrę-
cze kół rowerów, Opony rowerowe bezdętkowe, Kierownice 
[rowerowa, motocyklowa], Widelce [części rowerowe], Dętki 
ogumienia rowerowego, Klocki hamulcowe [części rowerów], 
Koła zębate do rowerów, Kierownice [części do rowerów], Me-
talowe dzwonki do rowerów, Widelce przednie do rowerów, 
Trzpienie obrotowe do rowerów, Chlapacze [błotniki] do ro-
werów, Opony bezdętkowe do rowerów, Sygnały kierunkowe 
do rowerów, Sygnalizatory kierunkowe do rowerów, Osłony 
łańcucha do rowerów, Koła tarczowe [części do rowerów], 
Manetki obrotowe do rowerów, Uchwyty kierownicy do ro-
werów, Kosze przystosowane do rowerów, Nakładki widelca 
[części rowerów], Dźwignie hamulców do rowerów, Obręcze 
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kół do rowerów, Linki hamulcowe do rowerów, Układy na-
pędowe do rowerów, Przy czepy do przewożenia rowerów, 
Układy zawieszenia do rowerów, Oparcia pasażerów do rowe-
rów, Wolne koła do rowerów, Koła łańcuchowe do rowerów, 
Siodełka rowerowe lub motocyklowe, Koła zębate [części 
rowerowe], Układy napędowe [części rowerowe], Mostki kie-
rownicy [części rowerowe], Łańcuchy napędowe [części ro-
werowe], Nakładki na pedały rowerowe, Pokrowce na uchwy-
ty rowerowe, Nakładki na szprychy rowerowe, Torby na ba-
gażnik rowerowy, Końcówki do kierownicy rowerowej, Piasty 
do koi rowerowych, Szprychy do kół rowerowych, Uchwyty 
do bidonów rowerowych, Bagażniki na rowery do pojazdów, 
Zębatki do przerzutek [części rowerów], Pokrowce na siodeł-
ka do rowerów, Opony bezdętkowe do kół rowerów, Opony 
do rowerowi dla dzieci, Ramy do bagażników do rowerów, 
Pompki do pompowania opon rowerów, Bagażniki na torby 
do rowerów, Końcówki rączek kierownicy [części rowerów], 
Pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, Uchwyty na bi-
dony do rowerów, Przeguby widelców przednich [części 
rowerów], Siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, 
Hydrauliczne hamulce obręczowe do rowerów, Hydraulicz-
ne hamulce tarczowe do rowerów, Uchwyty do rowerowych 
dźwigni hamulców, Pompki do pompowania opon rowe-
rowych, Uchwyty do mocowania bidonów rowerowych, 
Ochraniacze ubrania na koła do rowerów, Akcesoria do rowe-
rów do przewożenia bagażu, Akcesoria do rowerów do prze-
wożenia napojów, Wiatroodporne pokrycia przystosowane 
do rowerów elektrycznych, Transportery dla zwierząt przysto-
sowane do rowerów, Sakwy [kosze] boczne przystosowane 
do rowerów, Stabilizatory [koła] do stosowania w rowerach, 
Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, Błotniki 
do dwukołowych pojazdów silnikowych lub rowerów, Dętki 
[do dwukołowych pojazdów mechanicznych lub rowerów], 
Kółka boczne do nauki jazdy na rowerze, Przekładnie zęba-
te z kolami zmianowymi [części rowerów], Pompy powie-
trza do dwukołowych pojazdów silnikowych lub rowerów, 
12 Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, 21 Bidony 
rowerowe, Puste bidony rowerowe, Szczotki do czyszczenia 
części rowerowych, 25 Odzież dla rowerzystów, Spoden-
ki dla rowerzystów, Rękawiczki dla rowerzystów, Spodenki 
rowerowe na szelkach, Buty do jazdy na rowerze, 35 Usługi 
handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu de-
talicznego związane z akcesoriami do rowerów, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Informacje na temat metod sprzedaży, Udzie-
lane informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi do-
radcze dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwie w zakresie 
promocji sprzedaży, Informacje na temat sprzedaży produk-
tów, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów me-
chanicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie arty-
kułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami sportowymi, Pośredniczenie w umo-
wach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Udzielanie 
porad w zakresie metod i technik sprzedaży, Pozyskiwanie 
umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towa-
rów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych 
ze sprzedażą towarów, Pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 37 Naprawa rowe-
rów, Naprawa i konserwacja rowerów, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą rowerów, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do parkowania rowerów, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacja urządzeń do parko-

wania rowerów, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
rowerów, 39 Wypożyczanie rowerów, Usługi współdzielenia 
rowerów, Wypożyczanie rowerów elektrycznych, Udzielanie 
informacji związanych z usługami wypożyczania rowerów, 
41 Organizowanie wyścigów rowerowych, Organizowanie 
imprez rowerowych, Organizowanie, przygotowywanie 
i prowadzenie wyścigów rowerowych, Szkolenie z zakresu 
sprzedaży, Usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, Usługi 
szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi szkoleniowe 
związane ze sprzedażą pojazdów, Usługi edukacyjne związa-
ne ze szkoleniem sprzedażowym.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 545933 (220) 2022 08 05
(731) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOFY

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09, 26.03.23
(510), (511) 9 Ładowarki samochodowe, urządzenia do ła-
dowania baterii, adaptery do wtyczek, wtyczki elektryczne, 
kable koncentryczne, kable elektryczne, kable rozruchowe 
do silników, etui na smartfony, pokrowce do urządzeń elek-
tronicznych, powłoki kabli elektrycznych, urządzenia do na-
wigacji, mierzenia odległości, transmisji dźwięku gps, zesta-
wy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, adaptery, ada-
ptery do łączenia urządzeń medialnych, ładowarki sieciowe, 
ładowarki do urządzeń mobilnych, przewody elektryczne, 
przyrządy nawigacyjne, słuchawki, ładowarki USB, końców-
ki do kabli, powerbank, bezpieczniki do pojazdów, gniazda 
elektryczne, końcówki (elektryczność), adaptery elektryczne, 
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, ampe-
romierz, anteny, aparatura do kontroli temperatury, automa-
tyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach, awaryj-
ne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie elektryczne 
do pojazdów, czujniki parkowania do pojazdów, ładowarki 
przenośne, maty na deskę rozdzielczą na telefony i smartfo-
ny, poziomnice alkoholowe, prędkościomierze do pojazdów, 
słuchawki telefoniczne, słuchawki, uchwyty samochodowe 
do telefonów, materiały na przewody instalacji elektrycz-
nych (kable), kable do zastosowania w elektryce, uchwyty 
w kształcie pierścienia do telefonów komórkowych, samo-
chodowe uchwyty grawitacyjne do urządzeń mobilnych, 
uchwyty grawitacyjne do korzystania z telefonów komór-
kowych bez użycia rąk, uchwyty grawitacyjne dostosowane 
do telefonów komórkowych i smartfonów.

(210) 546289 (220) 2022 08 18
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA KETO
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(531) 29.01.14, 24.01.05, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 27.05.05, 
27.05.17

(510), (511) 29 Przeciery warzywne, koncentraty warzywne, 
pasty warzywne, koncentraty pomidorowe, pomidory prze-
tworzone, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, koncentraty zup, bu-
liony, koncentraty bulionów, preparaty do przygotowywania 
zup, ekstrakty warzywne i mięsne, 30 Sosy, sosy mięsne, sosy 
do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy zioło-
we, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy po-
midorowe, dressingi, dipy, musztardy, musztardy smakowe, 
musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, 
majonezy przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ket-
chupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, prepara-
ty do przygotowywania sosów, pesto, aromaty i przyprawy 
do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 546290 (220) 2022 08 18
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowny)
(540) ROLESKI KETO
(510), (511) 29 Przeciery warzywne, koncentraty warzywne, 
pasty warzywne, koncentraty pomidorowe, pomidory prze-
tworzone, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, koncentraty zup, bu-
liony, koncentraty bulionów, preparaty do przygotowywania 
zup, ekstrakty warzywne i mięsne, 30 Sosy, sosy mięsne, sosy 
do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy zioło-
we, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy po-
midorowe, dressingi, dipy, musztardy, musztardy smakowe, 
musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, 
majonezy przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ket-
chupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, prepara-
ty do przygotowywania sosów, pesto, aromaty i przyprawy 
do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 546431 (220) 2022 08 23
(731) GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL KING GIN SINCE 1689 ORIGINAL ROYAL KING 

SINCE 1689* Traditionally Distilled Pure grain spirit 
and fine ingredients Royal King Gin ORIGINAL RECIPE 

(531) 27.05.01, 25.01.15, 03.01.02, 24.09.05
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocento-
we [napoje], Alkoholowe (Ekstrakty -), Alkoholowe ekstrakty 
owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao 
[likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje al-
koholowe na bazie zbóż, Dżin, Esencje alkoholowe, Gorzkie 
nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wi-
śni], Koktajle, Likiery, Miętowy (Likier -), Miód pitny, Napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie 

trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawie-
nie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholo-
we zawierające owoce, Napoje na bazie wina, Piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, 
Wódka, Anyż [likier].

(210) 546728 (220) 2022 08 31
(731) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) soilbioregener
(510), (511) 1 Nawozy do gleby, Substancje do odżywiania 
gleby, Preparaty do odżywiania gleby, Substancje do uzdat-
niania gleby, Preparaty do uzdatniania gleby, Substancje 
do poprawy stanu gleby, Preparaty do poprawy stanu gleby.

(210) 546729 (220) 2022 08 31
(731) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOIL BIO REGENER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.02, 05.11.02
(510), (511) 1 Nawozy do gleby, Substancje do odżywiania 
gleby, Preparaty do odżywiania gleby, Substancje do uzdat-
niania gleby, Preparaty do uzdatniania gleby, Substancje 
do poprawy stanu gleby, Preparaty do poprawy stanu gleby.

(210) 546997 (220) 2022 09 09
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NULU ROCK NEW ZEALAND

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08, 
27.05.01, 27.05.03, 29.01.15

(510), (511) 33 Wina pochodzące z Nowej Zelandii, Napoje 
na bazie wina pochodzące z Nowej Zelandii, Wina deserowe 
pochodzące z Nowej Zelandii, Wina musujące pochodzące 
z Nowej Zelandii.
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(210) 547008 (220) 2022 09 09
(731) DSF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFOTEC CNC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04, 26.05.01
(510), (511) 6 Magazyny metalowe, Magazynowe palety 
metalowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], 
Stalowe silosy magazynowe, Systemy regałów [struktury] 
metalowe do magazynowania, Zbiorniki do magazynowa-
nia gazu (z metalu), 7 Platformy obsługiwane maszynowo, 
podnoszące się ponad powierzchnię ziemi i stosowane 
do celów magazynowych, Obrabiarki, Obrabiarki do cięcia, 
Obrabiarki do frezowania, Obrabiarki do metalu, Obrabiarki 
do maszyn do obróbki drewna, Obrabiarki do przemysłu ob-
róbki tworzyw sztucznych; Obrabiarki do szlifowania, Obra-
biarki precyzyjne, Obrabiarki wielostanowiskowe ze stołem 
obrotowym, Precyzyjne obrabiarki do obróbki skrawaniem 
przedmiotów obrabianych, Obrabiarki sterowane numerycz-
nie, Roboty przemysłowe, Roboty transportowe, Roboty spa-
walnicze, Roboty do obrabiarek, Maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, Urządzenia do przenoszenia 
i transportu, Generatory elektryczności, Maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Akumulatory hydrau-
liczne, Narzędzia hydrauliczne, Urządzenia sterujące procesa-
mi [hydrauliczne], Regulatory procesów przemysłowych [hy-
drauliczne], Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, 
Filtry [części maszyn lub silników], Filtry olejowe transportery 
[maszyny], Sterowane komputerowe urządzenia transporto-
we do opakowań, Sortownice, Urządzenia do sterowanego 
komputerowego i automatycznego przyjmowania i wyda-
wania opakowań, Maszyny i urządzenia do przetwarzania 
i przygotowywania żywności i napojów, Dystrybutory auto-
matyczne, Mechanizmy robotyczne do przenoszenia, Pako-
warki, Instalacje do pakowania, Przenośniki i pasy do przeno-
śników, Windy i podnośniki, Mechanizmy otwierające i zamy-
kające, Manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowego, 
Manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysło-
wych, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, 
ostrzące i do obróbki powierzchni, Młyny i rozdrabniarki, Ma-
szyny odlewnicze i do formowania, Maszyny, obrabiarki oraz 
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do moco-
wania i łączenia, Maszyny i przyrządy do spawania i lutowa-
nia, Urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, Maszyny po-
wlekające, Sortowniki odpadów, Maszyny drukujące i zszy-
wające, Maszyny do szycia do wyrobów włókienniczych 
i skóry, 9 Urządzenia komputerowe do magazynowania da-
nych, Sprzęt do magazynowania danych, Superkondensato-
ry do magazynowania energii, Urządzenia do magazynowa-
nia energii elektrycznej, Urządzenia magazynujące dołączo-
ne do sieci [NAS], Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Ro-
boty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, 
Roboty laboratoryjne, Utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, Oprogramowanie systemowe i do wspierania syste-
mu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie 
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji 
w świecie fizycznym, Sprzęt i oprogramowanie komputero-
we do sterowania maszynami CNC (sterowanymi numerycz-
nie), Oprogramowanie i instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania operacjami przemysłowymi, Urządzenia techno-
logii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra-

ficzne, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia zabezpie-
czające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia mierzące, wy-
krywające, monitorujące i kontrolujące, Aparatura, urządze-
nia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia optycz-
ne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia nawigacyjne, na-
prowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartogra-
ficzne, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki 
za pomocą energii elektrycznej, 12 Pojazdy, Pojazdy autono-
miczne, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrz-
ną, wodną lub kolejową, Pojazdy do przewozu ładunków, 
Pojazdy do przewozu pasażerów, Pojazdy elektryczne, Pojaz-
dy hybrydowe, Pojazdy kierowane automatycznie, Pojazdy 
mechaniczne, Pojazdy sterowane elektrycznie, Pojazdy zdal-
nie sterowane, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 
19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Rusztowa-
nia wykonane z materiałów niemetalowych, Budowlane 
(konstrukcje -) niemetalowe, Domy modułowe, niemetalo-
we, Domy prefabrykowane (niemetalowe -), Budowle drew-
niane, Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], Garaże 
prefabrykowane, nie z metalu, Konstrukcje inżynierii wodno-
-lądowej (niemetalowe -), Modułowe domy z bali, Modułowe 
domki dla zwierząt, niemetalowe, Niemetalowe wiaty 
do przechowywania, Prefabrykowane konstrukcje niemeta-
lowe, Przestrzenne ramy, nie z metalu, Schody, nie z metalu 
do celów budowlanych, 28 Czterokołowe pojazdy dla dzieci 
[zabawki], Hulajnogi [zabawki], Inteligentne elektroniczne 
pojazdy zabawkowe, Modele pojazdów, Modele pojazdów 
sterowane radiowo, Pojazdy [zabawki], Pojazdy jeżdżące dla 
dzieci [zabawki], Pojazdy sterowane radiowo [zabawki], Po-
jazdy zabawkowe do jeżdżenia, Pojazdy zabawkowe do jeż-
dżenia z napędem mechanicznym, Pojazdy zdalnie sterowa-
ne do zabawy, Zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, 
Zabawki w postaci przekształcanych pojazdów-robotów, 
Zabawkowe elementy budowlane, Zestawy modeli z two-
rzyw sztucznych do robienia zabawek pojazdów, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: obrabiarki stero-
wane numerycznie, maszyny i urządzenia do obróbki i prze-
twórstwa, urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty 
przemysłowe, roboty transportowe, roboty spawalnicze, ro-
boty do obrabiarek, generatory elektryczności, maszyny 
i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, akumula-
tory hydrauliczne, narzędzia hydrauliczne, urządzenia steru-
jące procesami [hydrauliczne], regulatory procesów przemy-
słowych [hydrauliczne], sterowniki hydrauliczne do maszyn 
i silników, filtry [części maszyn lub silników], filtry olejowe 
transportery [maszyny], sterowane komputerowe urządzenia 
transportowe do opakowań, sortownice, urządzenia do ste-
rowanego komputerowego i automatycznego przyjmowa-
nia i wydawania opakowań, dystrybutory automatyczne, 
mechanizmy robotyczne do przenoszenia, pakowarki, insta-
lacje do pakowania, przenośniki i pasy do przenośników, 
windy i podnośniki, mechanizmy otwierające i zamykające, 
manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowego, manipu-
latory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, ma-
szyny i urządzenia tnące i wiercące oraz ścierające i ostrzące 
jak też do obróbki powierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszy-
ny odlewnicze i do formowania, maszyny i obrabiarki oraz 
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym do moco-
wania i łączenia, maszyny i przyrządy do spawania i lutowa-
nia, urządzenia filtrujące oraz separujące i wirówki, maszyny 
powlekające, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towa-
rów: sortowniki odpadów, maszyny drukujące i zszywające, 
maszyny do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry, ob-
rabiarki, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygoto-
wywania żywności i napojów, roboty do nadzoru bezpie-
czeństwa, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną 
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inteligencję, roboty laboratoryjne, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, oprogramowanie systemowe i do wspie-
rania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogra-
mowanie do monitorowania i analizy oraz kontroli i prowa-
dzenia operacji w świecie fizycznym, sprzęt i oprogramowa-
nie komputerowe do sterowania maszynami CNC (sterowa-
nymi numerycznie), oprogramowanie i instalacje elektrycz-
ne do zdalnego sterowania operacjami przemysłowymi, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz 
multimedialne i fotograficzne, urządzenia do badań nauko-
wych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 
urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne, 
urządzenia mierzące i wykrywające oraz monitorujące i kon-
trolujące, aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 
urządzenia nawigacyjne i naprowadzające oraz lokalizacyjne 
i do namierzania celu jak też kartograficzne, urządzenia na-
ukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, Doradztwo gospodarcze związane z franchisin-
giem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Usłu-
gi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na koja-
rzeniu partnerów handlowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzeda-
ży na rzecz osób trzecich, Usługi doradztwa handlowego 
i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru 
i doboru produktów, Organizowanie zakupu towarów i usług 
na rzecz osób trzecich, Usługi porównywania cen, jakości 
oraz charakterystyk towarów i usług, Usługi dostarczania re-
klam za pomocą urządzeń elektronicznych, Zarządzanie 
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, 
Wynajem powierzchni oraz czasu reklamowego, Zarządza-
nie w działalności handlowej, Administrowanie działalności 
handlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji 
i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Usługi pro-
mocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo handlowe, Do-
radztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii publicznej, 
Organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamo-
wych, Pokazy towarów, Usługi reklamowe, wynajem po-
wierzchni oraz czasu reklamowego, Usługi marketingowe 
i promocyjne, Badania rynku i badania marketingowe, Anali-
za i raporty statystyczne, Pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych związanych z działalnością gospodarczą, Zbieranie 
i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Pozy-
skiwanie informacji do komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, Aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi agencji im-
portowo-eksportowych, 37 Budowa nieruchomości [bu-
downictwo], Budowa domów, Budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, Budowa obiektów inżynierii wodno-lą-
dowej, Budowa parkingów wielopoziomowych, Budowa 
i naprawa magazynów, Budowa obiektów do magazynowa-
nia gazu naturalnego, Instalowanie obiektów i urządzeń ma-
gazynowych, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 
Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, Konstru-
owanie budynków mieszkalnych i handlowych, Usługi bu-
dowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi budownic-
twa wodno-lądowego, Usługi doradcze w zakresie budowa-
nia, Usługi montażu, instalacji, serwisowania i konserwacji 
maszyn CNC (sterowanych numerycznie), Instalacja, konser-
wacja i naprawa automatyki, urządzeń i maszyn przemysło-
wych, Montaż, konserwacja i naprawa instalacji do obróbki 
przemysłowej, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn CNC (sterowanych numerycznie), 
automatyki, urządzeń i maszyn przemysłowych, instalacji 
do obróbki przemysłowej, 42 Analizy w zakresie inżynierii 

technologicznej, Badania dotyczące technologii, Usługi ba-
dawcze, Usługi badawcze związane z budownictwem, Do-
radztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, 
Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i bu-
dowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, Profesjo-
nalne doradztwo w zakresie architektury, Projektowanie bu-
dynków, Badania dotyczące technologii budowy maszyn, 
Badania inżynieryjne, Badania technologiczne, Doradztwo 
eksperckie dotyczące technologii, Usługi w zakresie projek-
towania technicznego, Prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami, Usługi badawczo-rozwojowe, Opracowa-
nia technologiczne w zakresie obrabiarek, Opracowywanie 
nowych technologii dla osób trzecich, Profesjonalne doradz-
two dotyczące technologii, Prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Te-
stowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 
Usługi inżynieryjne, Opracowywanie produktów, Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad produktami, Testowanie urządzeń 
przemysłowych do celów certyfikacji, Adaptacja maszyn 
i urządzeń przemysłowych, Projektowanie instalacji i urzą-
dzeń przemysłowych, Projektowanie maszyn przemysło-
wych, obrabiarek sterowanych numerycznie, Usługi architek-
tów, designerów, studiów graficznych, Sporządzanie rapor-
tów naukowo-technicznych, Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi pisania oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Oprogramowa-
nie jako usługa - SaaS, Projektowanie, integracja, aktualizacja, 
wypożyczanie, rozwój oraz doradztwo w zakresie kompute-
rowego sprzętu i oprogramowania, systemów opracowania 
danych i sieci komputerowych, oprogramowania wspierają-
cego zarządzanie (usprawnianie procesu analizy informacji 
i podejmowania decyzji), Doradztwo, informacje i konsulta-
cje w zakresie technologii informacyjnych, Usługi modelowa-
nia i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, 
Badania, projektowanie i rozwój komputerowego oprogra-
mowania, sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego 
w urządzenia, programów komputerowych, Wynajem, le-
asing oraz aktualizacja komputerowego oprogramowania, 
w tym poprzez internet (ASP - Application Sevice Provider), 
Oferowanie tymczasowego użytkowania on-line niepobie-
ralnego oprogramowania.
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.16
(510), (511) 6 Magazyny metalowe, Magazynowe palety me-
talowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], Sta-
lowe silosy magazynowe, Systemy regałów [struktury] metalo-
we do magazynowania, Zbiorniki do magazynowania gazu 
(z metalu), 7 Platformy obsługiwane maszynowo, podnoszące 
się ponad powierzchnię ziemi i stosowane do celów magazy-
nowych, Obrabiarki, Obrabiarki do cięcia, Obrabiarki do frezo-
wania, Obrabiarki do metalu, Obrabiarki do maszyn do obrób-
ki drewna, Obrabiarki do przemysłu obróbki tworzyw sztucz-
nych; Obrabiarki do szlifowania, Obrabiarki precyzyjne, Obra-
biarki wielostanowiskowe ze stołem obrotowym, Precyzyjne 
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obrabiarki do obróbki skrawaniem przedmiotów obrabianych, 
Obrabiarki sterowane numerycznie, Roboty przemysłowe, Ro-
boty transportowe, Roboty spawalnicze, Roboty do obrabia-
rek, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Urządze-
nia do przenoszenia i transportu, Generatory elektryczności, 
Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
Akumulatory hydrauliczne, Narzędzia hydrauliczne, Urządze-
nia sterujące procesami [hydrauliczne], Regulatory procesów 
przemysłowych [hydrauliczne], Sterowniki hydrauliczne 
do maszyn i silników, Filtry [części maszyn lub silników], Filtry 
olejowe transportery [maszyny], Sterowane komputerowe 
urządzenia transportowe do opakowań, Sortownice, Urządze-
nia do sterowanego komputerowego i automatycznego 
przyjmowania i wydawania opakowań, Maszyny i urządzenia 
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, 
Dystrybutory automatyczne, Mechanizmy robotyczne 
do przenoszenia, Pakowarki, Instalacje do pakowania, Przeno-
śniki i pasy do przenośników, Windy i podnośniki, Mechanizmy 
otwierające i zamykające, Manipulatory [maszyny] do użytku 
przemysłowego, Manipulatory [ramiona] robotyczne do ce-
lów przemysłowych, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, 
ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, Młyny i rozdrab-
niarki, Maszyny odlewnicze i do formowania, Maszyny, obra-
biarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, 
do mocowania i łączenia, Maszyny i przyrządy do spawania 
i lutowania, Urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, Maszy-
ny powlekające, Sortowniki odpadów, Maszyny drukujące 
i zszywające, Maszyny do szycia do wyrobów włókienniczych 
i skóry, 9 Urządzenia komputerowe do magazynowania da-
nych, Sprzęt do magazynowania danych, Superkondensatory 
do magazynowania energii, Urządzenia do magazynowania 
energii elektrycznej, Urządzenia magazynujące dołączone 
do sieci [NAS], Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty 
humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Roboty 
laboratoryjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do monitoro-
wania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fi-
zycznym, Sprzęt i oprogramowanie komputerowe do stero-
wania maszynami CNC (sterowanymi numerycznie), Oprogra-
mowanie i instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
operacjami przemysłowymi, Urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urzą-
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dy-
daktyczne i symulatory, Urządzenia zabezpieczające, ochron-
ne i sygnalizacyjne, Urządzenia mierzące, wykrywające, moni-
torujące i kontrolujące, Aparatura, urządzenia i kable do zasto-
sowania w elektryce, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia nauko-
we i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
12 Pojazdy, Pojazdy autonomiczne, Pojazdy do poruszania się 
drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy 
do przewozu ładunków, Pojazdy do przewozu pasażerów, Po-
jazdy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Pojazdy kierowane au-
tomatycznie, Pojazdy mechaniczne, Pojazdy sterowane elek-
trycznie, Pojazdy zdalnie sterowane, Pojazdy zdalnie sterowa-
ne, inne niż zabawki, 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, Rusztowania wykonane z materiałów niemetalo-
wych, Budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, Domy modu-
łowe, niemetalowe, Domy prefabrykowane (niemetalowe -), 
Budowle drewniane, Domy z prefabrykatów [zestawy do mon-
tażu], Garaże prefabrykowane, nie z metalu, Konstrukcje inży-
nierii wodno-lądowej (niemetalowe -), Modułowe domy z bali, 
Modułowe domki dla zwierząt, niemetalowe, Niemetalowe 
wiaty do przechowywania, Prefabrykowane konstrukcje nie-
metalowe, Przestrzenne ramy, nie z metalu, Schody, nie z me-

talu do celów budowlanych, 28 Czterokołowe pojazdy dla 
dzieci [zabawki], Hulajnogi [zabawki], Inteligentne elektronicz-
ne pojazdy zabawkowe, Modele pojazdów, Modele pojazdów 
sterowane radiowo, Pojazdy [zabawki], Pojazdy jeżdżące dla 
dzieci [zabawki], Pojazdy sterowane radiowo [zabawki], Pojaz-
dy zabawkowe do jeżdżenia, Pojazdy zabawkowe do jeżdże-
nia z napędem mechanicznym, Pojazdy zdalnie sterowane 
do zabawy, Zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, Za-
bawki w postaci przekształcanych pojazdów-robotów, Za-
bawkowe elementy budowlane, Zestawy modeli z tworzyw 
sztucznych do robienia zabawek pojazdów, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej towarów: obrabiarki sterowane 
numerycznie, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty prze-
mysłowe, roboty transportowe, roboty spawalnicze, roboty 
do obrabiarek, generatory elektryczności, maszyny i obrabiar-
ki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, akumulatory hydrau-
liczne, narzędzia hydrauliczne, urządzenia sterujące procesami 
[hydrauliczne], regulatory procesów przemysłowych [hydrau-
liczne], sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, filtry 
[części maszyn lub silników], filtry olejowe transportery [ma-
szyny], sterowane komputerowe urządzenia transportowe 
do opakowań, sortownice, urządzenia do sterowanego kom-
puterowego i automatycznego przyjmowania i wydawania 
opakowań, dystrybutory automatyczne, mechanizmy robo-
tyczne do przenoszenia, pakowarki, instalacje do pakowania, 
przenośniki i pasy do przenośników, windy i podnośniki, me-
chanizmy otwierające i zamykające, manipulatory [maszyny] 
do użytku przemysłowego, manipulatory [ramiona] robotycz-
ne do celów przemysłowych, maszyny i urządzenia tnące 
i wiercące oraz ścierające i ostrzące jak też do obróbki po-
wierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze i do for-
mowania, maszyny i obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia 
o napędzie elektrycznym do mocowania i łączenia, maszyny 
i przyrządy do spawania i lutowania, urządzenia filtrujące oraz 
separujące i wirówki, maszyny powlekające, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej towarów: sortowniki odpadów, maszy-
ny drukujące i zszywające, maszyny do szycia do wyrobów 
włókienniczych i skóry, obrabiarki, maszyny i urządzenia 
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, ro-
boty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne wy-
posażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie 
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, oprogramowanie do monitorowania i analizy oraz 
kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, sprzęt 
i oprogramowanie komputerowe do sterowania maszy- 
nami CNC (sterowanymi numerycznie), oprogramowanie i in-
stalacje elektryczne do zdalnego sterowania operacjami prze-
mysłowymi, urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne oraz multimedialne i fotograficzne, urządzenia do ba-
dań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i sy-
mulatory, urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygna-
lizacyjne, urządzenia mierzące i wykrywające oraz monitorują-
ce i kontrolujące, aparatura oraz urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające oraz lokaliza-
cyjne i do namierzania celu jak też kartograficzne, urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, 
Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Usługi w za-
kresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu 
partnerów handlowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Usługi doradztwa handlowego i rekla-
mowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru 
produktów, Organizowanie zakupu towarów i usług na rzecz 
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osób trzecich, Usługi porównywania cen, jakości oraz charak-
terystyk towarów i usług, Usługi dostarczania reklam za pomo-
cą urządzeń elektronicznych, Zarządzanie sklepami: detalicz-
nymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Wynajem po-
wierzchni oraz czasu reklamowego, Zarządzanie w działalno-
ści handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi 
w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach rekla-
mowych i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i han-
dlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo w zakresie organi-
zowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi bada-
nia rynku i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach 
handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów, Usługi rekla-
mowe, wynajem powierzchni oraz czasu reklamowego, Usługi 
marketingowe i promocyjne, Badania rynku i badania marke-
tingowe, Analiza i raporty statystyczne, Pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 
Zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 
Pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, Za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, Aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi agencji impor-
towo-eksportowych, 37 Budowa nieruchomości [budownic-
two], Budowa domów, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, Bu-
dowa parkingów wielopoziomowych, Budowa i naprawa 
magazynów, Budowa obiektów do magazynowania gazu na-
turalnego, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Instalacja osprzę-
tu i wyposażenia w budynkach, Konstruowanie budynków 
mieszkalnych i handlowych, Usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, Usługi budownictwa wodno-lądowego, 
Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi montażu, insta-
lacji, serwisowania i konserwacji maszyn CNC (sterowanych 
numerycznie), Instalacja, konserwacja i naprawa automatyki, 
urządzeń i maszyn przemysłowych, Montaż, konserwacja i na-
prawa instalacji do obróbki przemysłowej, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn CNC (stero-
wanych numerycznie), automatyki, urządzeń i maszyn prze-
mysłowych, instalacji do obróbki przemysłowej, 42 Analizy 
w zakresie inżynierii technologicznej, Badania dotyczące tech-
nologii, Usługi badawcze, Usługi badawcze związane z bu-
downictwem, Doradztwo w dziedzinie projektowania archi-
tektonicznego, Doradztwo w zakresie projektów architekto-
nicznych i budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, Projektowa-
nie budynków, Badania dotyczące technologii budowy ma-
szyn, Badania inżynieryjne, Badania technologiczne, Doradz-
two eksperckie dotyczące technologii, Usługi w zakresie pro-
jektowania technicznego, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami, Usługi badawczo-rozwojowe, Opraco-
wania technologiczne w zakresie obrabiarek, Opracowywanie 
nowych technologii dla osób trzecich, Profesjonalne doradz-
two dotyczące technologii, Prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Usługi 
projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi inżynie-
ryjne, Opracowywanie produktów, Prace badawczo-rozwojo-
we nad produktami, Testowanie urządzeń przemysłowych 
do celów certyfikacji, Adaptacja maszyn i urządzeń przemysło-
wych, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Pro-
jektowanie maszyn przemysłowych, obrabiarek sterowanych 
numerycznie, Usługi architektów, designerów, studiów gra-
ficznych, Sporządzanie raportów naukowo-technicznych, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi pisania 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania kompute-

rowego, Oprogramowanie jako usługa - SaaS, Projektowanie, 
integracja, aktualizacja, wypożyczanie, rozwój oraz doradztwo 
w zakresie komputerowego sprzętu i oprogramowania, syste-
mów opracowania danych i sieci komputerowych, oprogra-
mowania wspierającego zarządzanie (usprawnianie procesu 
analizy informacji i podejmowania decyzji), Doradztwo, infor-
macje i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi modelowania i optymalizacji procesów z wykorzysta-
niem narzędzi IT, Badania, projektowanie i rozwój komputero-
wego oprogramowania, sprzętu oraz oprogramowania wbu-
dowanego w urządzenia, programów komputerowych, Wy-
najem, leasing oraz aktualizacja komputerowego oprogramo-
wania, w tym poprzez internet (ASP - Application Sevice Provi-
der), Oferowanie tymczasowego użytkowania on-line niepo-
bieralnego oprogramowania.
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFOTEC FACTORY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04, 26.05.01
(510), (511) 6 Magazyny metalowe, Magazynowe palety me-
talowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], 
Stalowe silosy magazynowe, Systemy regałów [struktury] me-
talowe do magazynowania, Zbiorniki do magazynowania 
gazu (z metalu), 7 Platformy obsługiwane maszynowo, pod-
noszące się ponad powierzchnię ziemi i stosowane do celów 
magazynowych, Obrabiarki, Obrabiarki do cięcia, Obrabiarki 
do frezowania, Obrabiarki do metalu, Obrabiarki do maszyn 
do obróbki drewna, Obrabiarki do przemysłu obróbki two-
rzyw sztucznych; Obrabiarki do szlifowania, Obrabiarki precy-
zyjne, Obrabiarki wielostanowiskowe ze stołem obrotowym, 
Precyzyjne obrabiarki do obróbki skrawaniem przedmiotów 
obrabianych, Obrabiarki sterowane numerycznie, Roboty 
przemysłowe, Roboty transportowe, Roboty spawalnicze, Ro-
boty do obrabiarek, Maszyny i urządzenia do obróbki i prze-
twórstwa, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Genera-
tory elektryczności, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryj-
nych i ratunkowych, Akumulatory hydrauliczne, Narzędzia 
hydrauliczne, Urządzenia sterujące procesami [hydrauliczne], 
Regulatory procesów przemysłowych [hydrauliczne], Sterow-
niki hydrauliczne do maszyn i silników, Filtry [części maszyn 
lub silników], Filtry olejowe transportery [maszyny], Sterowa-
ne komputerowe urządzenia transportowe do opakowań, 
Sortownice, Urządzenia do sterowanego komputerowego 
i automatycznego przyjmowania i wydawania opakowań, 
Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania 
żywności i napojów, Dystrybutory automatyczne, Mechani-
zmy robotyczne do przenoszenia, Pakowarki, Instalacje 
do pakowania, Przenośniki i pasy do przenośników, Windy 
i podnośniki, Mechanizmy otwierające i zamykające, Manipu-
latory [maszyny] do użytku przemysłowego, Manipulatory 
[ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, Maszyny 
i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki 
powierzchni, Młyny i rozdrabniarki, Maszyny odlewnicze 
i do formowania, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urzą-
dzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, 
Maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, Urządzenia fil-
trujące, separujące i wirówki, Maszyny powlekające, Sortowni-
ki odpadów, Maszyny drukujące i zszywające, Maszyny 
do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry, 9 Urządzenia 
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komputerowe do magazynowania danych, Sprzęt do maga-
zynowania danych, Superkondensatory do magazynowania 
energii, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, 
Urządzenia magazynujące dołączone do sieci [NAS], Roboty 
do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty humanoidalne wyposa-
żone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Utrwalo-
ne na nośnikach informacje i dane, Oprogramowanie syste-
mowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzę-
towe, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli 
i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Sprzęt i oprogra-
mowanie komputerowe do sterowania maszynami CNC (ste-
rowanymi numerycznie), Oprogramowanie i instalacje elek-
tryczne do zdalnego sterowania operacjami przemysłowymi, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multi-
medialne i fotograficzne, Urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządze-
nia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Apa-
ratura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urzą-
dzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia nawi-
gacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu 
i kartograficzne, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, 12 Pojazdy, Pojazdy au-
tonomiczne, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy do przewozu ładun-
ków, Pojazdy do przewozu pasażerów, Pojazdy elektryczne, 
Pojazdy hybrydowe, Pojazdy kierowane automatycznie, Po-
jazdy mechaniczne, Pojazdy sterowane elektrycznie, Pojazdy 
zdalnie sterowane, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż za-
bawki, 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Rusztowania wykonane z materiałów niemetalowych, Bu-
dowlane (konstrukcje -) niemetalowe, Domy modułowe, nie-
metalowe, Domy prefabrykowane (niemetalowe -), Budowle 
drewniane, Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], 
Garaże prefabrykowane, nie z metalu, Konstrukcje inżynierii 
wodno-lądowej (niemetalowe -), Modułowe domy z bali, Mo-
dułowe domki dla zwierząt, niemetalowe, Niemetalowe wia-
ty do przechowywania, Prefabrykowane konstrukcje nieme-
talowe, Przestrzenne ramy, nie z metalu, Schody, nie z metalu 
do celów budowlanych, 28 Czterokołowe pojazdy dla dzieci 
[zabawki], Hulajnogi [zabawki], Inteligentne elektroniczne po-
jazdy zabawkowe, Modele pojazdów, Modele pojazdów ste-
rowane radiowo, Pojazdy [zabawki], Pojazdy jeżdżące dla 
dzieci [zabawki], Pojazdy sterowane radiowo [zabawki], Pojaz-
dy zabawkowe do jeżdżenia, Pojazdy zabawkowe do jeżdże-
nia z napędem mechanicznym, Pojazdy zdalnie sterowane 
do zabawy, Zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, Za-
bawki w postaci przekształcanych pojazdów-robotów, Za-
bawkowe elementy budowlane, Zestawy modeli z tworzyw 
sztucznych do robienia zabawek pojazdów, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej towarów: obrabiarki sterowane 
numerycznie, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty prze-
mysłowe, roboty transportowe, roboty spawalnicze, roboty 
do obrabiarek, generatory elektryczności, maszyny i obrabiar-
ki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, akumulatory hydrau-
liczne, narzędzia hydrauliczne, urządzenia sterujące procesa-
mi [hydrauliczne], regulatory procesów przemysłowych [hy-
drauliczne], sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, fil-
try [części maszyn lub silników], filtry olejowe transportery 
[maszyny], sterowane komputerowe urządzenia transporto-
we do opakowań, sortownice, urządzenia do sterowanego 
komputerowego i automatycznego przyjmowania i wyda-
wania opakowań, dystrybutory automatyczne, mechanizmy 
robotyczne do przenoszenia, pakowarki, instalacje do pako-
wania, przenośniki i pasy do przenośników, windy i podnośni-
ki, mechanizmy otwierające i zamykające, manipulatory [ma-

szyny] do użytku przemysłowego, manipulatory [ramiona] 
robotyczne do celów przemysłowych, maszyny i urządzenia 
tnące i wiercące oraz ścierające i ostrzące jak też do obróbki 
powierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze 
i do formowania, maszyny i obrabiarki oraz narzędzia i urzą-
dzenia o napędzie elektrycznym do mocowania i łączenia, 
maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, urządzenia fil-
trujące oraz separujące i wirówki, maszyny powlekające, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: sortowniki od-
padów, maszyny drukujące i zszywające, maszyny do szycia 
do wyrobów włókienniczych i skóry, obrabiarki, maszyny 
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności 
i napojów, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty huma-
noidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty labora-
toryjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogra-
mowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogra-
mowanie sprzętowe, oprogramowanie do monitorowania 
i analizy oraz kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycz-
nym, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do sterowania 
maszynami CNC (sterowanymi numerycznie), oprogramowa-
nie i instalacje elektryczne do zdalnego sterowania operacja-
mi przemysłowymi, urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne oraz multimedialne i fotograficzne, urządze-
nia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydak-
tyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające oraz ochron-
ne i sygnalizacyjne, urządzenia mierzące i wykrywające oraz 
monitorujące i kontrolujące, aparatura oraz urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające 
oraz lokalizacyjne i do namierzania celu jak też kartograficzne, 
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą 
energii elektrycznej, Doradztwo gospodarcze związane 
z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzo-
wymi, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegają-
ce na kojarzeniu partnerów handlowych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi doradztwa handlo-
wego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wy-
boru i doboru produktów, Organizowanie zakupu towarów 
i usług na rzecz osób trzecich, Usługi porównywania cen, ja-
kości oraz charakterystyk towarów i usług, Usługi dostarcza-
nia reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, Zarządzanie 
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, 
Wynajem powierzchni oraz czasu reklamowego, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalności han-
dlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw 
w celach reklamowych i handlowych, Usługi promocji gospo-
darczej i handlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo w za-
kresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi badania rynku i opinii publicznej, Organizowanie tar-
gów w celach handlowych oraz reklamowych, Pokazy towa-
rów, Usługi reklamowe, wynajem powierzchni oraz czasu re-
klamowego, Usługi marketingowe i promocyjne, Badania 
rynku i badania marketingowe, Analiza i raporty statystyczne, 
Pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działal-
nością gospodarczą, Zbieranie i przetwarzanie danych do ce-
lów administracyjnych, Pozyskiwanie informacji do kompute-
rowych baz danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, Usługi agencji importowo-eksportowych, 37 Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budowa domów, Budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa obiektów 
inżynierii wodno-lądowej, Budowa parkingów wielopozio-
mowych, Budowa i naprawa magazynów, Budowa obiektów 
do magazynowania gazu naturalnego, Instalowanie obiek-
tów i urządzeń magazynowych, Doradztwo inżynieryjne 
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(usługi budowlane), Instalacja osprzętu i wyposażenia w bu-
dynkach, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlo-
wych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
Usługi budownictwa wodno-lądowego, Usługi doradcze 
w zakresie budowania, Usługi montażu, instalacji, serwisowa-
nia i konserwacji maszyn CNC (sterowanych numerycznie), 
Instalacja, konserwacja i naprawa automatyki, urządzeń i ma-
szyn przemysłowych, Montaż, konserwacja i naprawa instala-
cji do obróbki przemysłowej, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją maszyn CNC (sterowanych 
numerycznie), automatyki, urządzeń i maszyn przemysło-
wych, instalacji do obróbki przemysłowej, 42 Analizy w zakre-
sie inżynierii technologicznej, Badania dotyczące technologii, 
Usługi badawcze, Usługi badawcze związane z budownic-
twem, Doradztwo w dziedzinie projektowania architekto-
nicznego, Doradztwo w zakresie projektów architektonicz-
nych i budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, Projektowa-
nie budynków, Badania dotyczące technologii budowy ma-
szyn, Badania inżynieryjne, Badania technologiczne, Doradz-
two eksperckie dotyczące technologii, Usługi w zakresie pro-
jektowania technicznego, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami, Usługi badawczo-rozwojowe, Opraco-
wania technologiczne w zakresie obrabiarek, Opracowywa-
nie nowych technologii dla osób trzecich, Profesjonalne do-
radztwo dotyczące technologii, Prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Te-
stowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usłu-
gi inżynieryjne, Opracowywanie produktów, Prace badaw-
czo-rozwojowe nad produktami, Testowanie urządzeń prze-
mysłowych do celów certyfikacji, Adaptacja maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych, Projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, Projektowanie maszyn przemysłowych, ob-
rabiarek sterowanych numerycznie, Usługi architektów, desi-
gnerów, studiów graficznych, Sporządzanie raportów nauko-
wo-technicznych, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi pisania oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
- SaaS, Projektowanie, integracja, aktualizacja, wypożyczanie, 
rozwój oraz doradztwo w zakresie komputerowego sprzętu 
i oprogramowania, systemów opracowania danych i sieci 
komputerowych, oprogramowania wspierającego zarządza-
nie (usprawnianie procesu analizy informacji i podejmowania 
decyzji), Doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Usługi modelowania i optymalizacji 
procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, Badania, projektowa-
nie i rozwój komputerowego oprogramowania, sprzętu oraz 
oprogramowania wbudowanego w urządzenia, programów 
komputerowych, Wynajem, leasing oraz aktualizacja kompu-
terowego oprogramowania, w tym poprzez internet (ASP - 
Application Sevice Provider), Oferowanie tymczasowego 
użytkowania on-line niepobieralnego oprogramowania.

(210) 547528 (220) 2022 09 23
(731) HELP TO GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALIO
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, organizacji przedsiębiorstw, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, Doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 

Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, 
Przekazywanie know-how- szkolenie, Usługi edukacyj-
ne związane z nauką języków obcych, Usługi edukacyjne, 
w tym organizacja i przeprowadzanie szkoleń edukacyjnych 
dla młodzieży i dorosłych.

(210) 547749 (220) 2022 09 30
(731) JAGIEŁŁO DOROTA, Głogów
(540) (znak słowny)
(540) Dorodent
(510), (511) 10 Aparatura diagnostyczna do celów me-
dycznych, igły do celów medycznych, lampy do celów me-
dycznych, maski ochronne do celów medycznych, meble 
wykonane specjalnie do celów medycznych, pojemniki 
na odpady pochodzenia medycznego, rękawice do celów 
medycznych, strzykawki do celów medycznych, tomografy 
do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, 
urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, urządze-
nia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi 
do celów medycznych, aparatura dentystyczna, elektryczna, 
fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych lub denty-
stycznych, lusterka dentystyczne, ochraniacze zębów do ce-
lów dentystycznych, protezy dentystyczne, przyrządy i przy-
bory dentystyczne, sztyfty dentystyczne do sztucznych zę-
bów, wiertła dentystyczne, 44 Usługi dentystyczne, pomoc 
medyczna, usługi analiz medycznych do celów diagnostycz-
nych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, 
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, wypożyczanie 
sprzętu medycznego, zdalne monitorowanie danych me-
dycznych do diagnozowania medycznego i leczenia.

(210) 547762 (220) 2022 10 03
(731) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) 2D CAFE
(510), (511) 43 Kawiarnie, Kafeterie, Usługi barowe, przygo-
towywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, snack-bary, 
restauracje.

(210) 547849 (220) 2022 10 04
(731) ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH 

ZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Tarnowska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBUD

(531) 26.01.18, 26.01.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 Urządzenia do przenoszenia i transportu, 
37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja: 
Wynajem i konserwacja podestów roboczych, Instalacja, kon-
serwacja i naprawa maszyn, Instalacja narzędzi na placach bu-
dowy, Konserwacja i naprawa dźwigów, Naprawa dźwigów, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, 
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Naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, Ser-
wisowanie dźwigów, Serwis i naprawa urządzeń do podno-
szenia, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego: Usługi w za-
kresie wypożyczania maszyn na potrzeby inżynierii wodno-lą-
dowej, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, 
Wynajem dźwigów, Wynajem napowietrznych platform robo-
czych, Wynajem platform roboczych unoszących do użytku 
w budownictwie, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i bu-
dowlanego, Wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku 
w budownictwie, Wynajem żurawi, 42 Usługi projektowania.

(210) 547850 (220) 2022 10 04
(731) ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH 

ZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Tarnowska

(540) (znak słowny)
(540) ZBUD
(510), (511) 7 Urządzenia do przenoszenia i transportu, 
37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja: 
Wynajem i konserwacja podestów roboczych, Instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja narzędzi na pla-
cach budowy, Konserwacja i naprawa dźwigów, Naprawa 
dźwigów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
budowlanych, Naprawa maszyn budowlanych i sprzętu bu-
dowlanego, Serwisowanie dźwigów, Serwis i naprawa urzą-
dzeń do podnoszenia, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyj-
nego: Usługi w zakresie wypożyczania maszyn na potrzeby 
inżynierii wodno-lądowej, Usługi w zakresie wypożyczania 
maszyn budowlanych, Wynajem dźwigów, Wynajem napo-
wietrznych platform roboczych, Wynajem platform robo-
czych unoszących do użytku w budownictwie, Wynajem 
sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Wynajem urzą-
dzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, Wynajem 
żurawi, 42 Usługi projektowania.

(210) 548016 (220) 2022 10 10
(731) ECO CATS COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRASKA ECO CATS COLLECTION made in Poland

(531) 03.01.06, 03.01.24, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Modułowe domki dla zwierząt domowych, 
meble dla zwierząt domowych, legowiska, poduszki, posła-
nia dla zwierząt domowych, kojce dla zwierząt domowych, 
słupki do drapania dla kotów, 35 Sprzedaż hurtowa i deta-
liczna, w tym przez Internet, modułowych domków i mebli 
dla domowych, legowisk, posłań, poduszek, mat dla zwie-
rząt domowych, kojców dla zwierząt domowych słupków 
do drapania dla kotów, akcesoriów do hodowli zwierząt 
w warunkach domowych, zabawek dla zwierząt domowych, 
klatek i toreb do transportu zwierząt domowych.

(210) 548046 (220) 2022 10 11
(731) LINEA MARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LINEA MONTI
(510), (511) 36 Inwestowanie kapitału w nieruchomości, 
planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie 
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, za-
rządzanie nieruchomością, 37 Przygotowywanie terenu pod 
budowę, budowa nieruchomości - budownictwo, budowa 
obiektów do celów rekreacyjnych, budowa budynków prze-
znaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budyn-
ków mieszkalnych i komercyjnych, budowanie nierucho-
mości, 43 Usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, informacja 
hotelowa, rezerwacja zakwaterowania hotelowego.

(210) 548047 (220) 2022 10 11
(731) LINEA MARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LINEA MARE & MONTI
(510), (511) 36 Inwestowanie kapitału w nieruchomości, 
planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie 
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, za-
rządzanie nieruchomością, 37 Przygotowywanie terenu pod 
budowę, budowa nieruchomości - budownictwo, budowa 
obiektów do celów rekreacyjnych, budowa budynków prze-
znaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budyn-
ków mieszkalnych i komercyjnych, budowanie nierucho-
mości, 43 Usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, informacja 
hotelowa, rezerwacja zakwaterowania hotelowego.

(210) 548048 (220) 2022 10 11
(731) LINEA MARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LINEA MARE e MONTI
(510), (511) 36 Inwestowanie kapitału w nieruchomości, 
planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie 
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, za-
rządzanie nieruchomością, 37 Przygotowywanie terenu pod 
budowę, budowa nieruchomości - budownictwo, budowa 
obiektów do celów rekreacyjnych, budowa budynków prze-
znaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budyn-
ków mieszkalnych i komercyjnych, budowanie nierucho-
mości, 43 Usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, informacja 
hotelowa, rezerwacja zakwaterowania hotelowego.

(210) 548055 (220) 2022 10 11
(731) MYDR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drNews
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(531) 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 Instalacja sprzętu komputerowego do sys-
temów komputerowych, Instalacja sieci komputerowych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci kompu-
terowych i technologii informacyjnej, Instalowanie skompu-
teryzowanych systemów informacyjnych, 44 Udostępnianie 
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, Usłu-
gi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Informacja 
medyczna, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usłu-
gi informacji medycznej, Udzielanie informacji medycznej, 
Udzielanie informacji zdrowotnej, Informacje dotyczące ma-
sażu, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji 
dotyczących medycyny, Informacje związane z krwiodaw-
stwem, Udzielanie informacji dotyczących akupunktury, 
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Udzielanie 
informacji związanych z odżywianiem, Udzielanie informacji 
dotyczących modyfikacji zachowania, Udzielanie informacji 
z zakresu psychologii, Udzielanie informacji na temat stoma-
tologii, Udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, 
Udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, 
Udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, 
Udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spo-
żywczych, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie 
dermatologii, Udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji 
medycznych, Udostępnianie informacji on-line dotyczących 
onkologii, Usługi informacji medycznej świadczone za po-
średnictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych 
z usługami opieki pielęgniarskiej, Udzielanie informacji do-
tyczących przygotowywania i wydawania leków, Usługi do-
radcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, 
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów me-
dycznych, Udzielanie informacji związanych z suplementami 
diety i odżywczymi, Udzielanie informacji na temat porad-
nictwa dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji 
w zakresie suplementów diety i odżywiania, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, 
Udzielanie informacji online związanych z zapobieganiem 
chorobom układu sercowo-naczyniowego i wylewom, 
Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności 
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych.

(210) 548137 (220) 2022 10 13
(731) HOSZOWSKI JANUSZ FIRMA AMAKO GASTRONOMIA, 

Mielec
(540) (znak słowny)
(540) BURGER DINKS
(510), (511) 29 Burgery, w tym burgery mięsne, warzywne, 
sojowe, Produkty mięsne w formie burgerów, 43 Restauracje, 
Kawiarnie, Bary, Usługi cateringowe, Usługi gastronomiczne, 
Usługi w zakresie przygotowania dań, żywności i napojów 
na zamówienie.

(210) 548210 (220) 2022 10 17
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evera

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty do żyw-
ności [olejki eteryczne], Aromaty do napojów [olejki ete-
ryczne], Aromaty do ciast [olejki eteryczne], Olejki eteryczne, 
Olejki eteryczne z cytronu, Olejki eteryczne z cytryny, Olej-
ki eteryczne z pomarańczy, 29 Miąższ owocowy, Suszony 
miąższ owoców, Sproszkowany miąższ owocowy, Miąższ 
owocowy w płatkach, Przecier z miąższu owoców, 32 Bez-
alkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bez-
alkoholowe z soków owocowych, Syropy i inne preparaty 
do przygotowywania napojów.

(210) 548214 (220) 2022 10 17
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evera by citrosuco

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty do żyw-
ności [olejki eteryczne], Aromaty do napojów [olejki ete-
ryczne], Aromaty do ciast [olejki eteryczne], Olejki eteryczne, 
Olejki eteryczne z cytronu, Olejki eteryczne z cytryny, Olej-
ki eteryczne z pomarańczy, 29 Miąższ owocowy, Suszony 
miąższ owoców, Sproszkowany miąższ owocowy, Miąższ 
owocowy w płatkach, Przecier z miąższu owoców, 32 Bez-
alkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bez-
alkoholowe z soków owocowych, Syropy i inne preparaty 
do przygotowywania napojów.

(210) 548319 (220) 2022 11 02
(731) MEDICAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICAST SIŁA ZDROWIA

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 10 Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, Artykuły ortopedyczne, Bandaże ortopedyczne na ko-
lana, Bandaże ortopedyczne na stawy, Bandaże usztywnia-
jące, Gorsety do celów medycznych, Obuwie ortotyczne, 
Pasy do celów medycznych, Pasy do celów ortopedycz-
nych, Pończochy przeciwżylakowe, Urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych do celów medycznych, Urządzenia do masażu, 
Urządzenia do monitorowania tętna, Urządzenia do rehabi-
litacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia i przy-
rządy do fizjoterapii, Temblaki [bandaże podtrzymujące], 
Termometry do celów medycznych, Pończochy elastyczne 
do celów chirurgicznych, Separatory palców u nóg do ce-
lów ortopedycznych.

(210) 548522 (220) 2022 10 24
(731) BUDOTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutynia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Budotom

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regula-
cji energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje elektryczne, 
11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę 
oraz instalacje sanitarne, Pompy ciepła, Regeneratory ciepła, 
Wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, Zasobniki ciepła, 
Piece słoneczne, Termiczne kolektory słoneczne (ogrzewa-
nie), Aparatura i instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze 
do cieczy, Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje 
do ogrzewania wody, Instalacje do zaopatrywania w wodę, 
Instalacje grzewcze, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (kli-
matyzacyjne), Instalacje klimatyzacyjne, Rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych.

(210) 548523 (220) 2022 10 24
(731) BUDOTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutynia
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.01.24, 26.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regula-
cji energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje elektryczne, 
11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę 
oraz instalacje sanitarne, Pompy ciepła, Regeneratory ciepła, 
Wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, Zasobniki ciepła, 
Piece słoneczne, Termiczne kolektory słoneczne (ogrzewa-
nie), Aparatura i instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze 
do cieczy, Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje 
do ogrzewania wody, Instalacje do zaopatrywania w wodę, 
Instalacje grzewcze, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (kli-
matyzacyjne), Instalacje klimatyzacyjne, Rury wodociągowe 
do Instalacji sanitarnych.

(210) 548535 (220) 2022 10 24
(731) THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Opacz Kolonia

(540) (znak słowny)
(540) AZAKILL
(510), (511) 5 Środki owadobójcze, środki do tępienia i od-
straszania owadów, środki do tępienia i odstraszania szkod-
ników, środki do tępienia pasożytów, pestycydy, herbicydy, 
środki przeciw robactwu, lepy na muchy, bransoletki nasą-
czane środkami odstraszającymi owady, ekstrakty owado-
bójcze, preparaty owadobójcze.

(210) 548538 (220) 2022 10 24
(731) BUDOTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFEKT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regula-
cji energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje elektryczne, 
11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę 
oraz instalacje sanitarne, Pompy ciepła, Regeneratory ciepła, 
Wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, Zasobniki ciepła, 
Piece słoneczne, Termiczne kolektory słoneczne (ogrzewa-
nie), Aparatura i Instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze 
do cieczy, Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje 
do ogrzewania wody, Instalacje do zaopatrywania w wodę, 
Instalacje grzewcze, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (kli-
matyzacyjne), Instalacje klimatyzacyjne, Rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych.

(210) 548539 (220) 2022 10 24
(731) THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Opacz Kolonia

(540) (znak słowny)
(540) LARVALEX
(510), (511) 5 Środki owadobójcze, środki do tępienia i od-
straszania owadów, środki do tępienia i odstraszania szkod-
ników, środki do tępienia pasożytów, pestycydy, herbicydy, 
środki przeciw robactwu, lepy na muchy, bransoletki nasą-
czane środkami odstraszającymi owady, ekstrakty owado-
bójcze, preparaty owadobójcze.

(210) 548603 (220) 2022 10 26
(731) ŚLUSARCZYK KACPER MUUKREACJE.PL, Piasek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUUKREACJE by Olga Ślusarczyk

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.11, 25.07.07
(510), (511) 25 Odzież damska, Odzież męska, Nakrycia gło-
wy, 35 Sprzedaż detaliczna, hurtowa i online odzież dam-
skiej i męskiej, Sprzedaż detaliczna nakryć głowy, Sprzedaż 
detaliczna, hurtowa i online biżuterii, Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, Doradztwo w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, Publikacja reklam i treści rekla-
mowych, Usługi handlu detalicznego związanego z pobie-
ranymi publikacjami elektronicznymi, 38 Nadawanie progra-
mów telewizyjnych za pomocą internetu, Emisja telewizyjna, 
Emisja treści wideo, 41 Redagowanie i publikacja materiałów 
drukowanych, Redagowanie i publikacja tekstów w posta-
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ci elektronicznej, Nagrywanie i montaż dźwięku i obrazu, 
Szkolenia biznesowe, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia/kur-
sy samoświadomości, 42 Hipoterapia, Usługi projektowania 
odzieży i nakryć głowy.

(210) 548632 (220) 2022 10 27
(731) TOMKIEWICZ MAŁGORZATA MAL-TOM USŁUGI 

SPRZĄTANIE PRASOWANIE CATERING BIZNESOWY, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mal-Tom Usługi Sprzątanie Prasowanie Catering 

Biznesowy SPRZĄTANIE M. TOMKIEWICZ Catering 
Flying Visit SINCE ~ OD/ 2007

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 05.01.03, 26.01.01, 
26.01.18, 03.13.01, 02.01.08, 26.04.02, 26.04.15

(510), (511) 3 Środki usztywniające i nadające gładkość pra-
niu [ułatwiające prasowanie], 37 Sprzątanie biur na podsta-
wie umowy, Sprzątanie budynków biurowych i lokali han-
dlowych, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, 
Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, Sprzątanie 
centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, Sprzątanie 
domów, Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie ho-
teli, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie obiektów przed 
imprezami i po imprezach, Sprzątanie poddaszy, Sprzątanie 
pomieszczeń biurowych, Sprzątanie pomieszczeń na ładun-
ki, Sprzątanie szkół, Sprzątanie sklepów, Prasowanie odzie-
ży, Prasowanie materiałów, Prasowanie bielizny, Prasowanie 
parowe odzieży, Prasowanie tekstyliów, Prasowanie tkanin, 
Prasowanie tkaniny, Udzielanie informacji związanych z pra-
sowaniem odzieży, 40 Prasowanie [kształtowanie] odzieży, 
Prasowanie na gorąco odzieży [kształtowanie odzieży], Pra-
sowanie na stałe futer, Tłoczenie [prasowanie], 43 Catering 
w kafeteriach szybkiej obsługi, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi cate-
ringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki pod-
czas targów, degustacji i imprez publicznych, Usługi caterin-
gu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas 
wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 548635 (220) 2022 10 27
(731) TOMKIEWICZ MAŁGORZATA MAL-TOM USŁUGI 

SPRZĄTANIE PRASOWANIE CATERING BIZNESOWY, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FACILITATE SERVICES Since 2007 Home Of Quality

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 37 Sprzątanie biur na podstawie umowy, Sprzą-
tanie budynków biurowych i lokali handlowych, Sprzątanie 
budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie budynków 
użyteczności publicznej, Sprzątanie centrów rekreacyjnych 
na podstawie umowy, Sprzątanie domów, Sprzątanie do-
mów mieszkalnych, Sprzątanie dróg dojazdowych na budo-
wy, Sprzątanie fabryk, Sprzątanie hoteli, Sprzątanie nierucho-
mości, Sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, 
Sprzątanie klubów na podstawie umowy, Sprzątanie placów 
budowy, Sprzątanie poddaszy, Sprzątanie pomieszczeń biu-
rowych, Sprzątanie pomieszczeń na ładunki, Sprzątanie skle-
pów, Sprzątanie szkół, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzą-
tanie terenów publicznych, Sprzątanie toalet publicznych, 
Sprzątanie zakładów przemysłowych, Udzielanie informacji 
związanych ze sprzątaniem budynków, Usługi czyszczenia 
związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi porządko-
wania domów [sprzątanie], Zewnętrzne i wewnętrzne sprzą-
tanie samolotów.

(210) 548707 (220) 2022 10 31
(731) CZOP KRZYSZTOF, KUBICKI OSKAR ŚRÓDMIEŚCIE 

SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAOS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi gastronomiczne, prowadzenie restauracji, barów, kawiarni, 
usługi cateringowe - przygotowanie dań na zamówienie, do-
starczenie ich, obsługa przyjęć i imprez towarzyskich.

(210) 548768 (220) 2022 11 02
(731) LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delicje
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(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Preparaty zbożowe, Płat-
ki śniadaniowe, Chleb, Suchary, Słodkie lub solone ciastecz-
ka, Krakersy, Herbatniki, Ciasteczka, Wafle, Batony zbożowe, 
Gofry, Ciastka, Wyroby ciastkarskie, Bułka tarta, Panierka, Kru-
szonka, Posypki do ciast, Ciasto biszkoptowe na wypieki, Cia-
sto na słodkie wypieki, Wyroby cukiernicze, Lody spożywcze, 
mianowicie wyroby lodowe, Desery, Mrożone wyroby pie-
karnicze i desery, Schłodzone wyroby piekarnicze i desery.

(210) 548792 (220) 2022 11 02
(731) CAR NET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAR NET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 17.02.25
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów, pozwalające wygodnie je oglądać i kupować w sa-
lonach oraz w hurtowniach, sklepach, komisach, jak również 
usługi oferowania tych towarów za pośrednictwem Inter-
netu w branży motoryzacyjnej, usługi przedstawicielskie 
i agencyjne w branży motoryzacyjnej, badania i analizy ryn-
ku motoryzacyjnego, doradztwo i pośrednictwo w zakupie 
i sprzedaży samochodów, doradztwo i pośrednictwo w za-
kupie części zamiennych do samochodów, 37 Usługi w za-
kresie prowadzenia stacji paliw, usługi w zakresie serwisu 
samochodowego, 39 Usługi w zakresie wynajmu środków 
transportu lądowego, usługi wypożyczalni pojazdów, wy-
najem pojazdów z kierowcą, usługi w dziedzinie rezerwacji 
dotyczących wynajmu pojazdów, usługi transportowe, orga-
nizowanie przejazdów turystycznych, wynajem miejsc par-
kingowych i garażowych, przewóz osób i rzeczy, prowadze-
nie agencji spedycyjnych, usługi kurierskie, usługi w zakresie 
pomocy drogowej, Lokalizacja samochodów przy pomocy 
komputerów, optymalizacja tras przejazdów samochodów 
przy pomocy komputerów.

(210) 548794 (220) 2022 11 02
(731) CAR NET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAR NET

(531) 29.01.12, 27.05.01, 17.02.25
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów, pozwalające wygodnie je oglądać i kupować w sa-
lonach oraz w hurtowniach, sklepach, komisach, jak również 
usługi oferowania tych towarów za pośrednictwem Inter-
netu w branży motoryzacyjnej, usługi przedstawicielskie 
i agencyjne w branży motoryzacyjnej, badania i analizy ryn-

ku motoryzacyjnego, doradztwo i pośrednictwo w zakupie 
i sprzedaży samochodów, doradztwo i pośrednictwo w za-
kupie części zamiennych do samochodów, 37 Usługi w za-
kresie prowadzenia stacji paliw, usługi w zakresie serwisu 
samochodowego, 39 Usługi w zakresie wynajmu środków 
transportu lądowego, usługi wypożyczalni pojazdów, wy-
najem pojazdów z kierowcą, usługi w dziedzinie rezerwacji 
dotyczących wynajmu pojazdów, usługi transportowe, orga-
nizowanie przejazdów turystycznych, wynajem miejsc par-
kingowych i garażowych, przewóz osób i rzeczy, prowadze-
nie agencji spedycyjnych, usługi kurierskie, usługi w zakresie 
pomocy drogowej, Lokalizacja samochodów przy pomocy 
komputerów, optymalizacja tras przejazdów samochodów 
przy pomocy komputerów.

(210) 549055 (220) 2022 11 10
(731) INPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Elektronicz-
ne bazy danych, 42 Projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, Udostępnianie oprogramowania komputero-
wego online nie do pobrania, Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS), Doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
45 Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelek-
tualną, Zarządzanie prawami własności przemysłowej.

(210) 549057 (220) 2022 11 10
(731) TRAN CHI DAC, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G&T

(531) 27.05.01, 26.13.25, 03.13.23
(510), (511) 18 Torebki.
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(210) 549069 (220) 2022 11 14
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Love me or leave me
(510), (511) 9 Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urzą-
dzenia do nagrywania obrazów, Urządzenia do przesyła-
nia obrazów, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządze-
nia do odtwarzania obrazów, Urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, Magnetyczne nośniki danych, Oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie 
do gier wideo, Platformy oprogramowania komputero-
wego, nagrane lub do pobrania, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Cyfrowe dyski audio, Cyfrowe nośniki do na-
grywania danych, Cyfrowe nośniki do przechowywania da-
nych, Cyfrowe taśmy audio, Urządzenia i nośniki do prze-
chowywania danych, Dyski audio, Dyski cd z danymi, Dyski 
komputerowe, Dyski gier komputerowych, Nagrane dyski 
laserowe zawierające gry, Nagrane dyski laserowe, Nośni-
ki informacji [kodowane lub magnetyczne], Nośniki infor-
macji [elektryczne lub elektroniczne], Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki nadające się do przetwarzania kompute-
rowego, Pamięć USB [pendrive], Pamięci zewnętrzne USB, 
Publikacje elektroniczne ładowalne, Czasopisma elektro-
niczne, Filmy do pobrania, Informacje do pobrania nawią-
zujące do gier, Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 
38 Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem te-
lewizji, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem 
satelitów, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, 
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, 
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Emisja 
programów telewizyjnych i radiowych, Emisja programów 
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablo-
wych lub bezprzewodowych, Emisja programów telewizyj-
nych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], Emisja programów telewizyjnych 
za pośrednictwem Internetu, Emitowanie i transmitowa-
nie programów telewizji kablowej, Nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, Programy telewizyjne (trans-
misja -), Nadawanie treści audiowizualnych i multimedial-
nych za pośrednictwem Internetu, 41 Usługi produkcji 
filmów, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi 
związane z produkcją rozrywki w formie filmów, Rozryw-
ka filmowa, Udostępnianie filmów i programów telewizyj-
nych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, 
Udostępnianie filmów nie do pobrania, Produkcja radiowa, 
filmowa i telewizyjna, Produkcja filmów, innych niż rekla-
mowe, Produkcja filmów dla telewizji, Dystrybucja filmów, 
Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Produkcja nagrań audio-
wizualnych, Udostępnianie informacji online związanych 
z mediami audiowizualnymi.

(210) 549145 (220) 2022 11 15
(731) SĘDKOWSKA ANNA SINUS, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BLUE RIDE
(510), (511) 28 Zabawki pluszowe, Zabawki na kółkach na-
pędzane pedałami, Zabawki do jeżdżenia, Zabawki, Rowerki 
biegowe [zabawki], Hulajnogi [zabawki], Rowerki dziecięce.

(210) 549196 (220) 2022 11 16
(731) JGB BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) przygotuj.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 11.01.02, 11.03.18, 11.07.01
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do konserwowania pro-
duktów mięsnych i wędlin, preparaty do wędzenia i zmięk-
czania mięsa dla celów przemysłowych, oleje do konserwacji 
żywności, proteiny - surowy materiał, środki do zamrażania 
żywności, Karagenina do użytku przy produkcji żywności, 
Białko do produkcji żywności, Preparaty emulgujące, Prepara-
ty do kutrowania, Preparaty przedłużające świeżość środków 
spożywczych, preparaty barwiące środki spożywcze, sub-
stancje wielofunkcyjne do środków spożywczych, 2 Barw-
niki spożywcze, 5 Odżywki i żywność dietetyczna do celów 
medycznych, Błonniki, Mieszanka błonników, 30 Aromaty 
spożywcze, aromaty wytrawne, aromaty słodkie, aromaty 
w płynie, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, białka, 
sosy, paniery, Teksturaty, zamienniki jajek, mieszanki do pie-
czywa, mieszanki do chleba żytniego, mieszanki do chleba 
pszennego, mieszanki do bułek, mieszanki do chleba pszen-
no-żytniego, mieszanki do chleba wieloziarnistego, ciasta, 
ciastka, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasta droż-
dżowe, babki, pierniki, pączki, gofry, biszkopty, polepszacze, 
galaretki, kremy, solanki, solanki nastrzykowe, solanki zalewo-
we, ekstrakty, przyprawy, posypki, posypki do mięs, posypki 
do wyrobów homogenizowanych, wzmacniacze smaku, 
sosy, marynaty, fosforany białka, przetwory mięsne, Oleje 
do konserwacji żywności, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej oraz za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych w związku z artykułami spożywczymi, w tym środki 
funkcjonalne, aromaty, aromaty wytrawne, aromaty słodkie, 
aromaty w płynie, błonniki, białka, sosy, paniery, teksturaty, 
zamienniki jajek, mieszanki do pieczywa, mieszanki do chle-
ba żytniego, mieszanki do chleba pszennego, mieszanki 
do bułek, mieszanki do chleba pszenno-żytniego, mieszanki 
do chleba wieloziarnistego, ciasta, ciastka, wyroby piekarni-
cze, wyroby cukiernicze, ciasta drożdżowe, babki, pierniki, 
pączki, gofry, biszkopty, polepszacze, fiberstick, galaretki, 
kremy, błonniki, mixy błonników, solanki, solanki nastrzyko-
we, solanki zalewowe, ekstrakty, przyprawy, posypki, posypki 
do mięs, posypki do wyrobów homogenizowanych, wzmac-
niacze smaku, sosy, marynaty, karageny, fosforany białka, 
preparaty emulgujące, preparaty do kutrowania, preparaty 
przedłużające świeżość, preparaty barwiące, środki spożyw-
cze, substancje wielofunkcyjne, przetwory mięsne, Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych w związku z maszynami 
do chleba, w tym maszynami do wypieku chleba, Demon-
strowanie towarów w internecie, Pokazy towarów, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Reklama, Zarządzanie w działalności gospodar-
czej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biu-
rowe, Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Doradztwo biznesowe, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi agencji importowo-eksportowych.

(210) 549200 (220) 2022 11 15
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Desseria

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Desery w proszku, budynie, galaretki.

(210) 549227 (220) 2022 11 16
(731) CIEPŁODLACIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo
(540) (znak słowny)
(540) CDC
(510), (511) 4 Paliwa gazowe, Gaz ziemny, Gaz ziemny skro-
plony, Sprężony gaz ziemny, Gazy do ogrzewania, 6 Butle 
stalowe do sprężonego gazu, Zbiorniki do magazynowania 
gazu (z metalu), 9 Alarmy wykrywające gaz ziemny, Urzą-
dzenia do monitorowania przepływu gazu, Urządzenia 
do monitorowania zużycia gazu, 11 Urządzenia do ogrzewa-
nia na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia grzejne 
na paliwa gazowe, Urządzenia do oczyszczania gazu, Urzą-
dzenia do odzyskiwania gazu, Kotły, Kotły grzewcze, Kotły 
jako części instalacji centralnego ogrzewania, Kotły gazowe 
do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, Kotły do centralne-
go ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego ogrzewania, 
Gazowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, Urządze-
nia gazowe do ogrzewania, Bojlery do instalacji centralnego 
ogrzewania, Automatyczne urządzenia do regulacji tempe-
ratury do grzejników centralnego ogrzewania, Gazowe insta-
lacje centralnego ogrzewania, Gazowe instalacje do ogrze-
wania pomieszczeń, Instalacje centralnego ogrzewania, Kotły 
gazowe do ogrzewania wody, Piece do ogrzewania central-
nego, Piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku 
domowego], Urządzenia centralnego ogrzewania, 37 Napra-
wa systemów doprowadzania gazu, Konserwacja i naprawa 
instalacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, Instalacja 
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, Czysz-
czenie i naprawa kotłów, Instalowanie kotłów, Konserwacja 
i naprawa kotłów na paliwa stałe, Usługi czyszczenia kotłów, 
Usługi naprawy kotłów, Instalacja urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Modernizacja instalacji do ogrzewania budyn-
ków, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, Montaż 
instalacji centralnego ogrzewania, Regularne serwisowanie 
urządzeń do ogrzewania, Montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, 39 Dostarczanie gazu [dystrybucja], Dostarczanie 
energii cieplnej [dystrybucja], Organizowanie dystrybucji pa-
liwa, Usługi dystrybucji gazu, Dystrybucja ciepła grzewcze-
go, Usługi komunalne w postaci dystrybucji gazu ziemnego.

(210) 549251 (220) 2022 11 17
(731) WILK ŁUKASZ JAJKA Z SOKOŁA, Grębów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jajka z Sokoła ESTD 2020

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01, 03.07.03
(510), (511) 29 Jaja, Jaja kurze, Jaja ptasie i produkty z jaj.

(210) 549258 (220) 2022 11 17
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADVANCED PROTECT FORMULA

(531) 29.01.15, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 24.01.03, 24.01.18, 
26.15.01

(510), (511) 4 Oleje samochodowe.

(210) 549358 (220) 2022 11 18
(731) ALKAM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jabłonna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LANON

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, Elektroniczne urządzenia 
alarmowe, Instalacje alarmowe, Alarmy, Alarmy antywłama-
niowe, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy centralne, Systemy 
monitorowania alarmów, Odbiorniki sygnalizacji alarmowej, 
Elektryczne urządzenia alarmowe, Centralne jednostki alar-
mowe, Dzwonki alarmowe elektryczne, Panele sterowania 
do alarmów bezpieczeństwa, Przyciski alarmowe, Czuj-
ki do alarmów, Elektryczne zamki z alarmami, Przekaźniki 
do emitowania sygnałów alarmowych, Nadajniki sygnalizacji 
alarmowej, Systemy przeznaczone do monitoringu, Elek-
troniczne urządzenia do monitoringu, Instalacje do moni-
toringu, Kamery wideo przystosowane do celów monito-
ringowych, Elektroniczne monitory ekranowe, Telewizyjne 
urządzenia monitorujące, Zdalne urządzenia do monito-
rowania, Oprogramowanie wykorzystywane w systemach 
i urządzeniach alarmowych, Oprogramowanie wykorzysty-
wane w systemach i urządzeniach przeznaczonych do moni-
toringu, Automatyczne systemy kontroli dostępu, Instalacje 
automatyczne do sterowania dostępem, Czujniki zbliżenio-
we, Czujniki gazu, Czujniki dymu, Czujniki płomieni, Kontro-
lery czujników, Piloty automatyczne, Urządzenia do kontroli 
bezpieczeństwa, Urządzenia ostrzegawcze do celów bez-
pieczeństwa, Zestawy automatyki do wyposażenia zabez-
pieczającego, Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych, Ste-
rowniki ogrodzeń elektrycznych, Transformatory, Mikrofony 
do urządzeń telekomunikacyjnych, Moduły zasilania, Elek-
tryczne moduły sterująco-kontrolne, Dyski optyczne, Szafy 
przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów i ser-
werów, Skrzynki rozdzielcze elektryczne, Elektryczne tabli-
ce rozdzielcze, Urządzenia do archiwizacji obrazu i dźwięku 
i wizualizacji, Domofony falowodowe, Rejestratory zdarzeń, 
Rejestratory przemysłowe, Okablowanie sieciowe, Route-
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ry sieciowe, Koncentratory sieciowe [hub], Komputerowe 
przełączniki sieciowe, Urządzenia sterujące sieciowe, Kable 
telekomunikacyjne, Aparatura kontrolna do zarządzania 
siecią, Switche ethernetowe, Zasilacze sieciowe, 35 Usługi 
prowadzenia sprzedaży w sklepie, hurtowni oraz za pośred-
nictwem 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 wyposażeniem, Usługi prowadzenia 
sprzedaży w sklepie, hurtowni oraz za pośrednictwem sieci 
internetowej urządzeń i przyrządów elektrycznych, elektro-
nicznych i komputerowych, 37 Usługi w zakresie instalo-
wania systemów i urządzeń alarmowych, Usługi w zakresie 
instalowania systemów i urządzeń przeznaczonych do mo-
nitoringu.

(210) 549371 (220) 2022 11 18
(731) ENERGIA DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDC ENERGIA DLA CIEBIE

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.01.25, 29.01.14
(510), (511) 4 Paliwa gazowe, Gaz ziemny, Gaz ziemny skro-
plony, Sprężony gaz ziemny, Gazy do ogrzewania, 6 Butle 
stalowe do sprężonego gazu, Zbiorniki do magazynowania 
gazu (z metalu), 9 Alarmy wykrywające gaz ziemny, Urzą-
dzenia do monitorowania przepływu gazu, Urządzenia 
do monitorowania zużycia gazu, 11 Urządzenia do ogrzewa-
nia na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia grzejne 
na paliwa gazowe, Urządzenia do oczyszczania gazu, Urzą-
dzenia do odzyskiwania gazu, Kotły, Kotły grzewcze, Kotły 
jako części instalacji centralnego ogrzewania, Kotły gazowe 
do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, Kotły do centralne-
go ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego ogrzewania, 
Gazowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, Urządze-
nia gazowe do ogrzewania, Bojlery do instalacji centralnego 
ogrzewania, Automatyczne urządzenia do regulacji tempe-
ratury do grzejników centralnego ogrzewania, Gazowe insta-
lacje centralnego ogrzewania, Gazowe instalacje do ogrze-
wania pomieszczeń, Instalacje centralnego ogrzewania, Kotły 
gazowe do ogrzewania wody, Piece do ogrzewania central-
nego, Piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku 
domowego], Urządzenia centralnego ogrzewania, 37 Napra-
wa systemów doprowadzania gazu, Konserwacja i naprawa 
instalacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, Instalacja 
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, Czysz-
czenie i naprawa kotłów, Instalowanie kotłów, Konserwacja 
i naprawa kotłów na paliwa stałe, Usługi czyszczenia kotłów, 
Usługi naprawy kotłów, Instalacja urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Modernizacja instalacji do ogrzewania budyn-
ków, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, Montaż 
instalacji centralnego ogrzewania, Regularne serwisowanie 
urządzeń do ogrzewania, Montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, 39 Dostarczanie gazu [dystrybucja], Dostarczanie 
energii cieplnej [dystrybucja], Organizowanie dystrybucji pa-
liwa, Usługi dystrybucji gazu, Dystrybucja ciepła grzewcze-
go, Usługi komunalne w postaci dystrybucji gazu ziemnego.

(210) 549372 (220) 2022 11 18
(731) ENERGIA DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo
(540) (znak słowny)
(540) EDC
(510), (511) 4 Paliwa gazowe, Gaz ziemny, Gaz ziemny skro-
plony, Sprężony gaz ziemny, Gazy do ogrzewania, 6 Butle 
stalowe do sprężonego gazu, Zbiorniki do magazynowania 
gazu (z metalu), 9 Alarmy wykrywające gaz ziemny, Urzą-
dzenia do monitorowania przepływu gazu, Urządzenia 
do monitorowania zużycia gazu, 11 Urządzenia do ogrze-
wania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia 
grzejne na paliwa gazowe, Urządzenia do oczyszczania 
gazu, Urządzenia do odzyskiwania gazu, Kotły, Kotły grzew-
cze, Kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, Ko-
tły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, Kotły 
do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego 
ogrzewania, Gazowe urządzenia do ogrzewania pomiesz-
czeń, Urządzenia gazowe do ogrzewania, Bojlery do insta-
lacji centralnego ogrzewania, Automatyczne urządzenia 
do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrze-
wania, Gazowe instalacje centralnego ogrzewania, Gazowe 
instalacje do ogrzewania pomieszczeń, Instalacje central-
nego ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pie-
ce do ogrzewania centralnego, Piece gazowe [ogrzewacze 
pomieszczeń do użytku domowego], Urządzenia central-
nego ogrzewania, 37 Naprawa systemów doprowadzania 
gazu, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania 
ropy naftowej i gazu, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, Czyszczenie i naprawa kotłów, 
Instalowanie kotłów, Konserwacja i naprawa kotłów na pali-
wa stałe, Usługi czyszczenia kotłów, Usługi naprawy kotłów, 
Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Moderni-
zacja instalacji do ogrzewania budynków, Montaż urządzeń 
centralnego ogrzewania, Montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, Regularne serwisowanie urządzeń do ogrze-
wania, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 39 Dostar-
czanie gazu [dystrybucja], Dostarczanie energii cieplnej 
[dystrybucja], Organizowanie dystrybucji paliwa, Usługi 
dystrybucji gazu, Usługi komunalne w postaci dystrybucji 
gazu ziemnego.

(210) 549383 (220) 2022 11 20
(731) ZWOLIŃSKA MONIKA, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSTON BURGER

(531) 01.15.24, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 26.11.08, 26.11.03, 
26.11.13, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywno-
ści i napojów dla gości.

(210) 549401 (220) 2022 11 18
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Vibes koral

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 
27.05.13, 29.01.12

(510), (511) 30 Lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), 
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku, 
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mro-
żone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, 
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie 
czekolady, herbaty, kakao lub kawy.

(210) 549405 (220) 2022 11 18
(731) BARAŃCZUK PAULINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rękdzieło

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 14 Akcesoria do wyrobu biżuterii, Amulety [bi-
żuteria], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia, Biżuteria 
i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Branso-
letki [biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], 
Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub deko-
racyjnymi zawieszkami], Diamenty, Dzieła sztuki z metali 
szlachetnych, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Kamienie 
jubilerskie, Kamienie półszlachetne, Kasetki na biżuterię 
[szkatułki], Kolczyki, Koraliki do wyrobu biżuterii, Łańcuszki 
[biżuteria], Medale, Medaliony [biżuteria], Metale szlachetne, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Monety, Naszyjniki 
[biżuteria], Naszywki z metali szlachetnych do odzieży, Nici 
z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), 
Odznaki z metali szlachetnych, Perły [biżuteria], Pierścionki 
[biżuteria], Pudełka z metali szlachetnych, Spinki do man-
kietów, Szpilki [biżuteria], Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, 
Szpilki do krawatów, Szpilki ozdobne, Zapięcia do biżuterii, 
Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek na klucze, Zegar-
ki, Złoto, nieprzetworzone lub kute, 35 Usługi prowadzenia 
sprzedaży hurtowej i detalicznej jak również organizowanie 
i prowadzenie sieci sklepów i marketów oraz sprzedaż wy-
syłkowa, dystrybucja i dostarczanie towarów zamówionych 
zwłaszcza przez Internet w zakresie biżuterii, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez ga-
lerie sztuki, Usługi pośrednictwa w handlu, Wypożyczanie 
stoisk handlowych.

(210) 549406 (220) 2022 11 18
(731) BARAŃCZUK PAULINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tutku pl jewellery design

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 14 Akcesoria do wyrobu biżuterii, Amulety [bi-
żuteria], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia, Biżuteria 
i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Branso-
letki [biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], 
Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub deko-
racyjnymi zawieszkami], Diamenty, Dzieła sztuki z metali 
szlachetnych, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Kamienie 
jubilerskie, Kamienie półszlachetne, Kasetki na biżuterię 
[szkatułki], Kolczyki, Koraliki do wyrobu biżuterii, Łańcuszki 
[biżuteria], Medale, Medaliony [biżuteria], Metale szlachetne, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Monety, Naszyjniki 
[biżuteria], Naszywki z metali szlachetnych do odzieży, Nici 
z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), 
Odznaki z metali szlachetnych, Perły [biżuteria], Pierścionki 
[biżuteria], Pudełka z metali szlachetnych, Spinki do man-
kietów, Szpilki [biżuteria], Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, 
Szpilki do krawatów, Szpilki ozdobne, Zapięcia do biżuterii, 
Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek na klucze, Zegar-
ki, Złoto, nieprzetworzone lub kute, 35 Usługi prowadzenia 
sprzedaży hurtowej i detalicznej jak również organizowanie 
i prowadzenie sieci sklepów i marketów oraz sprzedaż wy-
syłkowa, dystrybucja i dostarczanie towarów zamówionych 
zwłaszcza przez Internet w zakresie biżuterii, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez ga-
lerie sztuki, Usługi pośrednictwa w handlu, Wypożyczanie 
stoisk handlowych.

(210) 549421 (220) 2022 11 21
(731) PATAN TOMASZ VOLONAUT, Brodnica
(540) (znak słowny)
(540) VOLONAUT
(510), (511) 12 Samolot, Elektryczne statki powietrzne pio-
nowego startu [eVTOL], Statki powietrzne pionowego lub 
skróconego startu i lądowania [V/STOL], Oktokoptery, Lekkie 
statki powietrzne, Pojazdy lotnicze, Drony, Drony cywilne, 
Drony wojskowe, Samoloty śmigłowe, Helikoptery, Samolot 
odrzutowy, Bezzałogowe statki powietrzne, Części konstruk-
cyjne do statków powietrznych, Mechanizmy do startowa-
nia do pojazdów powietrznych, Pojazdy do poruszania się 
drogą powietrzną, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, 
powietrzną, wodną lub kolejową, Spadochrony do skoków 
powietrznych, Statki powietrzne [sterowce], Statki powietrz-
ne z napędem elektrycznym, Szybowce [statki powietrzne], 
Samoloty i ich części konstrukcyjne, Samoloty ultralekkie, 
Samoloty turboodrzutowe, Samoloty turbośmigłowe, Pleca-
ki odrzutowe [jetpack], Pojazdy napędzane rakietowo, Czę-
ści i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu 
i przestrzeni kosmicznej, Pojazdy do poruszania się w powie-
trzu i przestrzeni kosmicznej, Pojazdy do użytku w przestrze-
ni kosmicznej, Pojazdy kosmiczne, Statki kosmiczne.

(210) 549426 (220) 2022 11 21
(731) TRADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.05
(510), (511) 5 Maści lecznicze, Maści lecznicze do stosowa-
nia na skórę, Lecznicze żele do ciała.
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(210) 549427 (220) 2022 11 21
(731) WITMALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FAFIK
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt 
domowych, Karma dla psów, Przysmaki dla psów [jadalne], 
Preparaty spożywcze dla zwierząt, Preparaty spożywcze 
dla psów, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, Smakołyki dla zwierząt domowych 
w rodzaju patyczków wołowych, Artykuły spożywcze za-
wierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły 
spożywcze zawierające mięso z kaczki do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające mięso wołowe do karmie-
nia psów, Artykuły spożywcze zawierające łososia do kar-
mienia psów, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, Karmy w puszce przeznaczone dla zwierząt, So-
lone ciasteczka dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze 
dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze zwierzęce 
w formie granulek, Wzbogacone substancje odżywcze dla 
zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Piasek 
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Lizawki (sól 
do lizania dla zwierząt), 35 Usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo-
wych i sprzedaży, Usługi pośrednictwa i doradztwa han-
dlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Usługi administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprze-
daży dokonywanych za pomocą Internetu, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Usługi zarządzania sprzedażą, Reklama, Publikacja reklam, 
Usługi marketingowe i promocyjne, Wynajem przestrzeni 
reklamowej, w tym on-line, Marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], Zarządzanie bazami danych, Usługi sprzedaży 
detalicznej, w tym usługi sklepów online oraz usługi sprze-
daży hurtowej następujących towarów: karma dla zwierząt, 
pokarm dla zwierząt domowych, karma dla psów, przysma-
ki dla psów [jadalne], preparaty spożywcze dla zwierząt, 
preparaty spożywcze dla psów, jadalne smakołyki dla zwie-
rząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, smakołyki dla 
zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, ar-
tykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmie-
nia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kaczki 
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso 
wołowe do karmienia psów, artykuły spożywcze zawiera-
jące łososia do karmienia psów, pokarmy puszkowane lub 
konserwowane dla zwierząt, karmy w puszce przeznaczone 
dla zwierząt, solone ciasteczka dla zwierząt, mielone pro-
dukty spożywcze dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, 
pasze zwierzęce w formie granulek, wzbogacone sub-
stancje odżywcze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej, w tym usługi sklepów online oraz 
usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów: ściół-
ka dla zwierząt, piasek aromatyczny (ściółka) dla zwierząt 
domowych, lizawki (sól do lizania dla zwierząt), preparaty 
i substancje weterynaryjne, produkty i substancje sanitarne 
do użytku weterynaryjnego, dietetyczna żywność przysto-
sowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne substan-
cje przystosowane do użytku weterynaryjnego, weteryna-
ryjne dodatki odżywcze dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, 
suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy diety dla 
zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy 
odżywcze dla zwierząt, lecznicza karma dla zwierząt, leki 

do celów weterynaryjnych, lecznicze płyny do mycia dla 
zwierząt, artykuły higieniczne dla zwierząt, płyny dla zwie-
rząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki do tę-
pienia pcheł, produkty do higieny jamy ustnej dla zwierząt 
do celów weterynaryjnych, lecznicze artykuły do żucia dla 
zwierząt, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, 
koryta do picia, miski na napoje i karmę dla zwierząt, na-
czynia na pokarm dla zwierząt domowych, szczotki dla 
zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, koryta 
do picia dla zwierząt, kuwety dla zwierząt domowych, mi-
ski dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt, zabawki 
dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, au-
tomaty do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, maty 
węchowe będące zabawkami dla psa, gry, zabawki i przed-
mioty do zabawy dla zwierząt domowych, smycze dla zwie-
rząt, ubranka dla zwierząt, przykrycia i okrycia dla zwierząt, 
posłania dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym 
usługi sklepów online oraz usługi sprzedaży hurtowej na-
stępujących towarów: meble dla zwierząt domowych, 
poduszki dla zwierząt domowych, koszyki dla kotów, prze-
nośne posłania dla zwierząt, niemetalowe kosze do spania 
dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla zwierząt 
domowych, klatki dla zwierząt, budy, kojce i legowiska dla 
zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, bud-
ki dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, 
kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, 
kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, 
niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, posłania dla 
zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, transportery dla 
zwierząt w formie pudeł, pojemniki na żywność dla zwie-
rząt domowych, koryta do picia, miski na napoje i karmę 
dla zwierząt, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, 
szczotki dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domo-
wych, koryta do picia dla zwierząt, kuwety dla zwierząt do-
mowych, miski dla zwierząt domowych.

(210) 549431 (220) 2022 11 21
(731) HEALTH WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nutrizen
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Su-
plementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, Odżywcze suplementy diety, Mineralne suplementy 
odżywcze, Mineralne suplementy diety, Preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, Żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Wita-
miny, minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki 
do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Prepa-
raty wspomagające leczenie, Dietetyczne środki spożywcze, 
Substancje dietetyczne, Preparaty ziołowe, Zioła lecznicze, 
Herbaty lecznicze, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Środki i materiały denty-
styczne, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Ma-
teriały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, 
Środki odkażające, Preparaty diagnostyczne do celów me-
dycznych, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła, napary 
lecznicze, Leki wzmacniające, Okłady, plastry lecznicze.

(210) 549436 (220) 2022 11 21
(731) TENCZYNEK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) W BUH iNNY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.14

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe.

(210) 549441 (220) 2022 11 22
(731) WESSE GROUP ANCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Trzebinia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBRA

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Antyperspiranty do użytku osobistego, Aro-
maty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Esen-
cje eteryczne, Esencje i olejki eteryczne, Naturalne olejki 
eteryczne, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, 
Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapacho-
wych, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosme-
tycznych, Olejki zapachowe, Preparaty aromaterapeutyczne, 
Woda kwiatowa, Zmieszane olejki eteryczne, Kosmetyki nie-
lecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki w formie olejków, 
Olejki do celów kosmetycznych, Aromaty do perfum, Bazy 
do perfum kwiatowych, Dezodoranty do ciała [wyroby per-
fumeryjne], Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty perfum, 
Naturalne środki perfumeryjne, Olejki naturalne do perfum, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Perfumowane wody to-
aletowe, Perfumy, Produkty perfumeryjne, Płyny po goleniu, 
Substancje aromatyczne do zapachów, Substancje zapacho-
we do użytku osobistego, Syntetyczne produkty perfume-
ryjne, Woda perfumowana, Woda toaletowa, Zapachy, Żele 
pod prysznic, 21 Flakony na perfumy, Pojemniki na kosme-
tyki, Rozpylacze do perfum, Rozpylacze do perfum [puste], 
Rozpylacze do perfum [atomizery], Rozpylacze do perfum 
sprzedawane bez zawartości, 35 Usługi handlu detalicznego 
i hurtowego związane ze środkami zapachowymi, perfuma-
mi, kosmetykami, Usługi w zakresie detalicznej i hurtowej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, wód toa-
letowych, perfumowanych oraz perfum, Zawieranie trans-
akcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, Usługi w zakresie admi-
nistrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi trans-
akcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi 
promocji artykułów kosmetycznych, zapachowych, zwłasz-
cza perfum, wód toaletowych i perfumowanych, Usługi pro-
mocji sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej roz-
lewanych perfum, wód toaletowych, wód perfumowanych, 
olejków eterycznych i zapachowych oferowanych we flako-
nach o różnej pojemności.

(210) 549459 (220) 2022 11 22
(731) SÜRÜCÜ MERAL, Erding, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLAMLENS

(531) 29.01.12, 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty wetery-
naryjne, Preparaty i artykuły sanitarne, Środki dezynfekują-
ce, zwłaszcza środki dezynfekujące do soczewek kontakto-
wych, Preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, 
Preparaty do pielęgnacji soczewek kontaktowych, Preparaty 
do pielęgnacji, czyszczenia, dezynfekcji, sterylizacji, zwilża-
nia, nawilżania i przechowywania soczewek kontaktowych 
(ujęte w tej klasie), Roztwory do soczewek kontaktowych, 
w szczególności roztwory do pielęgnacji, czyszczenia, de-
zynfekcji, sterylizacji, zwilżania, nawilżania i przechowywa-
nia soczewek kontaktowych, Płyny do płukania soczewek 
kontaktowych, 9 Aparatura i przyrządy naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, inspekcyjne, ratowni-
cze i dydaktyczne, Urządzenia optyczne, Soczewki kontak-
towe, zwłaszcza barwione soczewki kontaktowe, kolorowe 
soczewki kontaktowe, soczewki kontaktowe z kolorowym 
wzorem, ozdobne soczewki kontaktowe, soczewki ze wzo-
rem, soczewki z efektem, Dekoracyjne soczewki kontaktowe 
do użytku w dziedzinie karnawału, mangi, anime, cosplayu, 
gotyku, teatru, sceny, aktorstwa, filmu, Futerały, pojemniki, 
etui na soczewki kontaktowe, 25 Odzież, Nakrycie głowy, 
Obuwie, Stroje ludowe, Sukienki dirndl, Spódnice, Fartuchy 
[odzież], Bluzki, Bielizna modelująca, Chusteczki [odzież], 
Opaski na szyję, Spodnie, Spodnie skórzane, Koszule, Cięż-
kie kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z dzianiny, Kamizelki, Swetry 
rozpinane, Getry, Apaszki, Szelki, Czapki, Pasy biodrowe, Skar-
pety, Pończochy, Podkolanówki, Buty, Buty do kostki, Części 
i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
ujęte w tej klasie, 26 Koronka, Haft, Wstążki i koronki, Guziki, 
Haczyki i oczka, Igły, Dodatki do odzieży, artykuły krawiec-
kie i tekstylne artykuły dekoracyjne, Ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do spinania włosów i sztuczne 
włosy, Sztuczne owoce, kwiaty i warzywa, Klamry do wło-
sów [wsuwki do włosów], Szpilki i spinki do włosów, Wsuw-
ki do włosów, Klamry do włosów, Spinki do włosów, Gumki 
do włosów, Kokardki do włosów, Opaski do włosów, Wstążki 
do włosów, Artykuły dekoracyjne do włosów, Ludzkie włosy, 
Włosy syntetyczne, Doczepiane włosy, Tupeciki, Syntetyczne 
treski, Peruki, Sploty włosów, Plecione włosy, Pętle do odzie-
ży, Broszki [dodatki odzieżowe], Szpilki do kapeluszy, inne niż 
biżuteria, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Handel komercyjny i usługi informacji konsumenckiej, mia-
nowicie usługi aukcyjne, usługi pośrednictwa, organizowa-
nie kontaktów handlowych, usługi zakupów zbiorowych, 
ocena handlowa, usługi agencyjne, usługi agencji importo-
wych i eksportowych, usługi negocjacji i pośrednictwa, usłu-
gi zamawiania, usługi porównywania cen, usługi zaopatrze-
niowe dla innych, Handel komercyjny i usługi informacyjne 
dla konsumentów, mianowicie usługi handlu detalicznego 
i hurtowego dotyczące soczewek kontaktowych, pojemni-
ków na soczewki kontaktowe, preparatów do pielęgnacji 
soczewek kontaktowych, tresek, przedłużanych włosów, 
preparatów do pielęgnacji włosów, przyborów kosmetycz-
nych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, dodatków do odzieży, 
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Pomoc biznesowa, usługi w zakresie zarządzania i admini-
strowania, Administracja biznesowa, Usługi biurowe, Anali-
zy biznesowe, usługi badawcze i informacyjne, Doradztwo 
i informacje w zakresie wyżej wymienionych usług, ujęte 
w tej klasie.

(210) 549461 (220) 2022 11 22
(731) IZBICKI JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E-SPACE

(531) 01.17.25, 14.01.10, 15.07.01, 15.09.10, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.15, 29.01.14, 24.01.05

(510), (511) 9 Kaski ochronne dla rowerzystów i motocy-
klistów, Kaski ochronne dla dzieci, Ochronne kaski spor-
towe, Kaski dla kierowców, power banki, Akumulatory, 
Liczniki obrotów i trasy, Prędkościomierze rowerowe, 
Zamki rowerowe elektryczne, Okulary dla rowerzystów, 
Systemy nawigacji GPS, Komputery do użycia z rowerami, 
motorowerami, skuterami i motorami, Panele słoneczne, 
Podręczne panele fotowoltaiczne, Lampy sygnalizacyjne, 
Agregaty prądotwórcze, Artykuły odzieży ochronnej dla 
rowerzystów i motocyklistów do ochrony przed wypadka-
mi lub urazami, nakolanniki, nałokietniki, nagolenniki, buty 
ochronne, osłony ochronne na twarz, Google dla motocy-
klistów, Plandeki ochronne, Kamizelki odblaskowe ochron-
ne, 12 Pojazdy mechaniczne, Pojazdy elektryczne, Rowery, 
Rowery elektryczne, Motocykle, Skutery [pojazdy], Hulajno-
gi (pojazdy), Hulajnogi elektryczne [pojazdy], Opony, Dęt-
ki, Wentyle do opon, Siodełka rowerowe, Torby rowerowe, 
Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Przyczepy, 
Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Korby ro-
werowe, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy dla rowerzy-
stów i motocyklistów, odzież sportowa, obuwie sportowe, 
nakrycia głowy sportowe, buty skórzane, kurtki skórzane, 
czapki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mecha-
nicznych, pojazdów elektrycznych, motocykli, skuterów, 
motorowerów, rowerów oraz części zamiennych do tych 
pojazdów, osprzętu motocyklowego i akcesoriów motocy-
klowych, w tym także narzędzi, osprzętu rowerowego i ak-
cesoriów rowerowych, w tym także narzędzi rowerowych, 
stacji ładowania energia elektryczną pojazdów mechanicz-
nych, sprzętu survivalowego i kempingowego takiego jak 
przenośne źródła energii elektrycznej, przenośne stacje ła-
dowania energią elektryczną, przenośne generatory prądu, 
agregaty prądotwórcze, przenośne panele słoneczne, prze-
nośne panele fotowoltaiczne, przenośne urządzenia maga-
zynujące energię elektryczną, powerbanki, akumulatory 
do rowerów elektrycznych, skuterów, motocykli, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu pojaz-
dów mechanicznych, pojazdów elektrycznych, motocykli, 
skuterów, motorowerów, rowerów, oraz części zamiennych 
do tych pojazdów, osprzętu motocyklowego i akcesoriów 
motocyklowych, w tym także narzędzi, osprzętu rowero-

wego i akcesoriów rowerowych, w tym także narzędzi ro-
werowych, stacji ładowania energia elektryczną pojazdów 
mechanicznych, sprzętu survivalowego i kempingowego 
takiego jak przenośne źródła energii elektrycznej, przeno-
śne stacje ładowania energią elektryczną, przenośne ge-
neratory prądu, agregaty prądotwórcze, przenośne panele 
słoneczne, przenośne panele fotowoltaiczne, przenośne 
urządzenia magazynujące energię elektryczną, power-
banki, akumulatory do rowerów elektrycznych, skuterów, 
motocykli, Usługi informacji handlowej dotyczącej pojaz-
dów mechanicznych, pojazdów elektrycznych, motocykli, 
skuterów, motorowerów, rowerów, oraz części zamiennych 
do tych pojazdów, osprzętu motocyklowego i akcesoriów 
motocyklowych, w tym także narzędzi, osprzętu rowero-
wego i akcesoriów rowerowych, w tym także narzędzi ro-
werowych, stacji ładowania energia elektryczną pojazdów 
mechanicznych, sprzętu survivalowego i kempingowego 
takiego jak przenośne źródła energii elektrycznej, przeno-
śne stacje ładowania energią elektryczną, przenośne ge-
neratory prądu, agregaty prądotwórcze, przenośne panele 
słoneczne, przenośne panele fotowoltaiczne, przenośne 
urządzenia magazynujące energię elektryczną, powerban-
ki, akumulatory do rowerów elektrycznych, skuterów, mo-
tocykli, Promocja sprzedaży, Reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Reklama radiowa i telewizyjna, Organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, Rozpowszech-
nianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania rynku, 
Usługi w zakresie marketingu i prezentacji pojazdów me-
chanicznych, pojazdów elektrycznych, motocykli, skuterów, 
motorowerów, rowerów oraz części zamiennych do tych 
pojazdów, osprzętu motocyklowego i akcesoriów motocy-
klowych, w tym także narzędzi, osprzętu rowerowego i ak-
cesoriów rowerowych, w tym także narzędzi rowerowych, 
stacji ładowania energia elektryczną pojazdów mechanicz-
nych, sprzętu survivalowego i kempingowego takiego jak 
przenośne źródła energii elektrycznej, przenośne stacje ła-
dowania energią elektryczną, przenośne generatory prądu, 
agregaty prądotwórcze, przenośne panele słoneczne, prze-
nośne panele fotowoltaiczne, przenośne urządzenia maga-
zynujące energię elektryczną, powerbanki, akumulatory 
do rowerów elektrycznych, skuterów, motocykli, Pokazy 
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i re-
klamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Badanie opinii publicznej.

(210) 549465 (220) 2022 11 22
(731) GRADZIK TOMASZ, GRADZIK ŁUKASZ GNG  

SPÓŁKA CYWILNA, Mykanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ignis

(531) 27.05.01, 27.05.17, 01.15.25
(510), (511) 7 Maszyny do grawerowania, Maszyny do zna-
kowania, Urządzenia do znakowania laserowego, Urządzenia 
do grawerowania laserowego, Maszyny i urządzenia wiercą-
ce, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni.
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(210) 549497 (220) 2022 11 21
(731) Global Beer Georgia LLC, Mtskheta, GE
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 06.01.02, 06.01.04, 06.01.99, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, Lemoniada, Soki owocowe, Napoje 
bezalkoholowe z soków owocowych.

(210) 549498 (220) 2022 11 21
(731) Global Beer Georgia LLC, Mtskheta, GE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMONADE PEAR

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.15, 06.01.04, 01.15.15
(510), (511) 32 Lemoniada, Soki owocowe, Syrop do lemo-
niady, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych.

(210) 549509 (220) 2022 11 22
(731) MYORGANIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz
(540) (znak słowny)
(540) Organic fitness
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów 
sportowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Orga-
nizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Usługi fitness 
klubów, Usługi siłowni.

(210) 549514 (220) 2022 11 23
(731) ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM  

SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Drillex fi 50 mm
(510), (511) 13 Materiały wybuchowe.

(210) 549517 (220) 2022 11 23
(731) ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM  

SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Drillex fi 106, 4 mm
(510), (511) 13 Materiały wybuchowe.

(210) 549558 (220) 2022 11 24
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Grześki

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wy-
roby cukiernicze mrożone, Mleczne wyroby cukiernicze, Lo-
dowe wyroby cukiernicze, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Wyroby 
cukiernicze z czekolady, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
zawierające praliny, Wyroby cukiernicze w polewie czekola-
dowej, Nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem toffi, 
Słodycze nielecznicze, Batoniki cukiernicze, Orzechowe 
wyroby cukiernicze, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, 
orzechów i suszonych owoców, Batony czekoladowe, Ba-
toniki, Wafelki, Wafelki w polewie czekoladowej, Wafle cze-
koladowe, Jadalne wafle, Wafle z nadzieniem, Wafelki z na-
dzieniem, Wafelki w polewie, Nadziewane wafelki w polewie 
czekoladowej, Rurki waflowe, Rurki waflowe z nadzieniem, 
Czekoladowe wafle karmelowe, Ciastka, Ciasteczka, Ciasta, 
Lody, Desery lodowe, Tort lodowy, Czekoladki, Czekoladki 
z nadzieniem, Praliny z waflem, Pralinki, Cukierki, Czekolady, 
Czekolady nadziewane.

(210) 549559 (220) 2022 11 24
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAŻDY MA SWOJE Grzeszki

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wy-
roby cukiernicze mrożone, Mleczne wyroby cukiernicze, Lo-
dowe wyroby cukiernicze, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Wyroby 
cukiernicze z czekolady, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
zawierające praliny, Wyroby cukiernicze w polewie czekolado-
wej, Nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem toffi, Sło-
dycze nielecznicze, Batoniki cukiernicze, Orzechowe wyroby 
cukiernicze, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów 
i suszonych owoców, Batony czekoladowe, Batoniki, Wafelki, 
Wafelki w polewie czekoladowej, Wafle czekoladowe, Jadal-
ne wafle, Wafle z nadzieniem, Wafelki z nadzieniem, Wafelki 
w polewie, Nadziewane wafelki w polewie czekoladowej, Rur-
ki waflowe, Rurki waflowe z nadzieniem, Czekoladowe wafle 
karmelowe, Ciastka, Ciasteczka, Ciasta, Lody, Desery lodowe, 
Tort lodowy, Czekoladki, Czekoladki z nadzieniem, Praliny 
z waflem, Pralinki, Cukierki, Czekolady, Czekolady nadziewane, 
Żelki, Żelki z nadzieniem, gumy do żucia.
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(210) 549611 (220) 2022 11 24
(731) J.P. PROJEKT-BIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPWP UNIWERSALNY PRZECIWPOŻAROWY 

WYŁĄCZNIK PRĄDU

(531) 01.15.03, 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 549612 (220) 2022 11 25
(731) KAW-MET DOROTA KAWIŃSKA MAREK KAWIŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Orły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINETIC

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 6 Drzwi i okna metalowe, osprzęt i okucia 
do okien i drzwi metalowe, systemy przesuwne do drzwi 
i okien metalowe, parapety i progi metalowe, ościeżnice me-
talowe do drzwi i okien, rolety metalowe, bramy metalowe, 
pergole metalowe, moskitiery metalowe, żaluzje metalowe, 
barierki metalowe, ogrody zimowe z materiałów metalo-
wych, daszki i markizy metalowe, bramy garażowe metalowe, 
19 Drzwi i okna niemetalowe, osprzęt i okucia do okien i drzwi 
niemetalowe, systemy przesuwne do drzwi i okien niemeta-
lowe, parapety i progi niemetalowe, ościeżnice niemetalowe 
do drzwi i okien, rolety niemetalowe, bramy niemetalowe, 
bramy garażowe niemetalowe, pergole niemetalowe, moski-
tiery niemetalowe, żaluzje niemetalowe, barierki niemetalowe, 
barierki szklane, ogrody zimowe z materiałów niemetalowych, 
daszki i markizy niemetalowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów, mianowicie: drzwi i okna metalo-
we, osprzęt i okucia do okien i drzwi metalowe, systemy prze-
suwne do drzwi i okien metalowe, parapety i progi metalowe, 
ościeżnice metalowe do drzwi i okien, rolety metalowe, bra-
my metalowe, pergole metalowe, moskitiery metalowe, żalu-
zje metalowe, barierki metalowe, ogrody zimowe z materia-
łów metalowych, drzwi i okna niemetalowe, osprzęt i okucia 
do okien i drzwi niemetalowe, systemy przesuwne do drzwi 
i okien niemetalowe, parapety i progi niemetalowe, ościeżni-
ce niemetalowe do drzwi i okien, rolety niemetalowe, bramy 
niemetalowe, bramy garażowe metalowe, bramy garażowe 
niemetalowe, pergole niemetalowe, moskitiery niemetalowe, 
żaluzje niemetalowe, barierki niemetalowe, barierki szklane, 
ogrody zimowe z materiałów niemetalowych, rolety okienne 
tekstylne, papierowe, bambusowe, drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, rolety zaciemniające, rolety weneckie, rolety an-
tywłamaniowe, moskitiery tekstylne, żaluzje drewniane, żalu-
zje weneckie, żaluzje tekstylne, rolety z siatką, daszki i markizy 
metalowe, daszki i markizy niemetalowe, markizy tekstylne, 
markizy z tworzyw sztucznych, namioty w sposób umożliwia-
jący ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtow-
niach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama 
wyżej wymienionych towarów, 37 Montaż drzwi i okien, mon-
taż parapetów, progów i rolet, usługi budowlane, usługi mon-
tażowe, usługi instalacyjne, usługi wykończenia wnętrz.

(210) 549636 (220) 2022 11 25
(731) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PacePress Care
(510), (511) 10 Uciskacz opatrunkowy, opatrunki uciskowe, 
Opatrunki uciskowe stosowane po zabiegach medycznych, 
Urządzenia nadmuchiwane do ucisku ciała.

(210) 549649 (220) 2022 11 28
(731) DRIVER CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Voditiel CE

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie 
działalności gospodarczej, Rekrutacja personelu wykonaw-
czego, 39 Usługi prowadzenia pojazdów, 45 Usługi prawne 
związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi w zakresie 
rejestracji firm.

(210) 549652 (220) 2022 11 25
(731) RULSKA KATARZYNA SZTUKA SERWISU, Gryfice
(540) (znak słowny)
(540) WOSKOLINA
(510), (511) 3 Kosmetyki naturalne, Kosmetyki, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, Kosmetyki organiczne, Prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty do pielę-
gnacji skóry.

(210) 549656 (220) 2022 11 25
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSZŁOŚĆ zależy od nas

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 01.05.01, 01.05.09, 05.03.13, 
05.03.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.22

(510), (511) 16 Druki, Broszury, Afisze, Plakaty, Drukowane 
publikacje, Katalogi, Materiały drukowane, Drukowane mate-
riały edukacyjne, Prospekty, Publikacje reklamowe, Publika-
cje promocyjne, Reprezentacje graficzne, Naklejki, Nalepki, 
Notesy podręczne, Skoroszyty, Ulotki, Kartonowe pudełka 
do pakowania, Torby papierowe, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru lub kartonu, 28 Gry i za-
bawki, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Karty do gry, Klocki 
do zabawy, Lalki, Misie pluszowe, Piłki do gier i zabaw, Rakiety 
do gry, Samochody do zabawy, Artykuły sportowe i gimna-
styczne, Buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, De-
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skorolki, Hantle, Hulajnogi jako zabawki, Huśtawki, Łyżworol-
ki, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Narty, Przyrządy 
gimnastyczne, Rowery stacjonarne treningowe, Sanki jako za-
bawki, sanki (sprzęt rekreacyjny i/lub sportowy), Sprzęt węd-
karski, Wrotki, Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów 
oświetleniowych i słodyczy], 31 Produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne, Jagody, świeże owoce, Świeże warzywa, Świeże grzy-
by, Zioła ogrodowe świeże, Krzewy, Kwiaty, Nasiona, Pokarm 
dla ptaków, Karma dla zwierząt, Ryby żywe, 35 Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne: organizacja i prowadze-
nie kampanii reklamowych, Reklamy radiowe i telewizyjne, 
Usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem internetu, 
Organizacja pokazów i wystaw, w celach handlowych lub 
reklamowych, Usługi informacyjne dla konsumentów, Po-
kazy towarów, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, 41 Usługi edukacji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie konkursów, zawodów, gier.

(210) 549659 (220) 2022 11 28
(731) PANTAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANTAMED

(531) 03.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz-
nego, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdro-
wotnej, Usługi administrowania działalności gospodarczej 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, Negocjowanie umów z pod-
miotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, 
43 Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Żłobki, ośrodki 
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, Hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 44 Usługi le-
czenia medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi 
doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, 
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską 
lub medyczną, Organizowanie zakwaterowania w sanato-
riach, Sanatoria (Usługi -), Sanatoria, Usługi opieki zdrowot-
nej, Usługi domowej opieki zdrowotnej, Usługi doradcze 
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakresie 
opieki zdrowotnej, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki 
zdrowotnej, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi opieki 
zdrowotnej w leczeniu choroby Alzheimera, Usługi opieki 
zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontrakto-
wanych jednostek służby zdrowia, Zdrowotne usługi odno-
wy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi prote-
tyki stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie 
fluoryzacji zębów, Usługi stomatologiczne w zakresie lecze-
nia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii 
implantacyjnej, Wynajem sprzętu do celów medycznych.

(210) 549662 (220) 2022 11 28
(731) STASACUCINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) STASACUCINE

(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16, 
29.01.13

(510), (511) 20 Meble, Meble kuchenne, Meble kuchenne 
na wymiar, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
Meble na wymiar.

(210) 549672 (220) 2022 11 28
(731) ODYNSKYI OLEKSANDR F.H.U. OLEKSANDR ODYNSKYI 

AQUAPROFI, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUAPROFI

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów, mianowicie: akwaria, pokrywy do akwariów, osprzęt 
do akwariów, pompy i falowniki do akwariów, lampy i filtry 
do akwariów, figurki i ozdoby szklane, ceramiczne, porcela-
nowe i kamienne do akwariów, piasek i żwirek do akwariów, 
systemy uzdatniania i napowietrzania wody do akwariów, 
systemy grzewcze do akwariów, lampy do akwariów, rośli-
ny akwariowe, środki chemiczne do czyszczenia akwariów 
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie 
w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży 
wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.

(210) 549679 (220) 2022 11 28
(731) KONTEKSTY MIEJSCE PSYCHOTERAPII. PSYCHIATRIA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONTEKSTY MIEJSCE PSYCHOTERAPII

(531) 04.05.21, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 549680 (220) 2022 11 28
(731) J&J KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J&J Kancelaria Ubezpieczeniowa

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.

(210) 549682 (220) 2022 11 29
(731) ROZMUS JAROSŁAW JARO-POL, Kozy
(540) (znak słowny)
(540) EkaMedica
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Aromaty [olejki 
eteryczne], Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne 
niż do celów medycznych, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], 
Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Esencje eterycz-
ne, Kosmetyki, Kremy kosmetyczne, Kremy na bazie olejków 
eterycznych do użytku w aromaterapii, Kremy wybielające 
do skóry, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, My-
dła, Odżywki do włosów, Oleje czyszczące, Olejki do celów 
kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki eterycz-
ne, Płyny do pielęgnacji włosów, Preparaty do kąpieli, nie-
lecznicze, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Produkty perfumeryjne, Suche szampony, 
Szampony, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Woda per-
fumowana, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, 5 Suplementy diety dla ludzi, Suple-
menty diety dla zwierząt, Suplementy diety o działaniu ko-
smetycznym, Suplementy diety z białek serwatkowych, Su-
plementy diety z drożdży piwowarskich, Suplementy diety 
zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety 
zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające glukozę, 
Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety za-
wierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające lecy-
tynę, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suple-
menty diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawie-
rające propolis, Suplementy diety zawierające pyłek kwiato-
wy, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy 
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy wita-
minowe w postaci plastrów, Suplementy diety, mające po-
stać soków lub napojów typu smoothie, Suplementy diety, 
mające postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub 
innym płynie, Suplementy diety, mające postać stałą, w tym 
zwłaszcza tabletki lub kapsułki, Suplementy diety, mające 
postać półstałą, w tym zwłaszcza żele lub żelki, Preparaty wi-
taminowe, Preparaty dietetyczne nie do użytku medyczne-
go, Suplementy odżywcze, Suplementy diety poprawiające 
kondycję i wytrzymałość, Immunostymulanty, Suplementy 
diety i preparaty z błonnikiem, Suplementy diety z wap-
niem, Suplementy diety z magnezem, Preparaty zawierające 
witaminę b, Preparaty zawierające witaminy c lub d, Białko-
we suplementy diety, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
Herbata lecznicza, Konopie indyjskie do celów medycznych, 
Kora do celów farmaceutycznych, Mentol, Mineralne su-
plementy diety, Nalewki do celów medycznych, Napary 
lecznicze, Napoje stosowane w lecznictwie, Odżywcze su-
plementy diety, Olejki lecznicze, Pastylki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne do odchu-
dzania, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Sole do kąpieli 
mineralnych, Syropy do użytku farmaceutycznego, Szampo-
ny lecznicze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 

Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki zmniejszające 
apetyt, Zioła lecznicze, 29 Aloes spożywczy, Galaretki, Kok-
tajle mleczne, Kompozycje owoców przetworzonych, Mleko, 
Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka 
kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje 
na bazie mleka orzechowego, Napoje zawierające bakterie 
kwasu mlekowego, Nasiona, przetworzone, Olej i tłuszcz 
kokosowy [do celów spożywczych], Olej palmowy jadalny, 
Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spo-
żywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej 
z orzecha palmowego do żywności, Olej z siemienia lniane-
go do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, Orzechy aromatyzowane, Orzechy 
kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy 
preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, Owoce kon-
serwowane, Owoce przetworzone, Pasty na bazie orzechów, 
Przeciery warzywne, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, 
Soki roślinne do gotowania, Spożywczy olej kokosowy, 
Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, 
Substytuty mleka, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
Tłuszcze jadalne, Warzywa gotowane, Warzywa liofilizowa-
ne, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Zupy, 30 Preparaty aromatyczne do żywności, 
Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Batony zbo-
żowe, Chleb, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto w proszku, 
Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ma-
karon, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
ryż, Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje ete-
ryczne i olejki eteryczne, Gotowe posiłki na bazie makaronu 
dla małych dzieci, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Her-
bata, Herbata mrożona, Herbata z wodorostów kelp, Jogurt 
mrożony [lody spożywcze], Kanapki, Kasze spożywcze, Kawa, 
Krakersy, Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka gryczana do celów 
spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka 
orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki, Mąka ziemnia-
czana, Miód, Mleczko pszczele, Napary, inne niż do celów 
leczniczych, Napoje herbaciane z mlekiem, Napoje na bazie 
rumianku, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Orzechy 
w czekoladzie, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Produk-
ty zbożowe, Przyprawy, Słodziki naturalne, Sosy [przyprawy], 
Substytuty herbaty, Substytuty kawy, Wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, 31 Artykuły jadalne do żucia dla zwie-
rząt, Chmiel, Drobny orkisz, nieprzetworzony, Jadalne sie-
mię lniane, nieprzetworzone, Jęczmień, Karmy i pasze dla 
zwierząt, Kasze dla drobiu, Kompozycje świeżych owoców, 
Korzenie do spożycia przez zwierzęta, Kukurydza, Makuchy, 
Mączka dla zwierząt, Mączka lniana jako pasza dla zwierząt, 
Mączka rybna na pasze dla zwierząt, Mączka z orzechów 
arachidowych dla zwierząt, Mąka z ryżu [pasza], Mesz dla 
tuczonych zwierząt hodowlanych, Migdały [owoce], Napoje 
dla zwierząt domowych, Nasiona, Nieprzetworzona gryka, 
Nieprzetworzona komosa ryżowa, Nieprzetworzone kolby 
kukurydzy [łuskane lub niełuskane], Nieprzetworzone nasio-
na dyni, Nieprzetworzone orzechy, Orkisz, nieprzetworzony, 
Orzechy kokosowe, Orzechy koli, Orzechy laskowe, świeże, 
Makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, Orzeszki 
arachidowe świeże, Otręby [pokarm dla zwierząt], Owies, Po-
karm dla ptaków, Pokarm dla zwierząt domowych, Produkty 
do tuczenia zwierząt, Produkty uboczne z procesu obróbki 
ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, Rośliny, Ryż nieprzetwo-
rzony, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Ściółka 
dla zwierząt, Wapno do pasz, Warzywa świeże, Wodorosty 
spożywcze dla ludzi lub zwierząt, Zboże w ziarnach nieprze-
tworzone, Ziarna [zboże], Ziarno do żywienia zwierząt, Zioła 
ogrodowe świeże, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, 
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Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje typu 
smoothie, Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], 
Suche mieszanki na bazie skrobi do sporządzania napojów, 
Syropy do napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Esen-
cje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w posta-
ci olejków eterycznych, Koktajle bezalkoholowe, Napoje bez-
alkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, Napoje na bazie ryżu, inne niż substy-
tuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, 
Napoje serwatkowe, Napój imbirowy, Pastylki do napojów 
gazowanych, Woda [napoje], 44 Aromaterapia, Doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, Fizjoterapia, Ośrodki zdro-
wia, Placówki rekonwalescencji, Usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, Usługi oceny zdrowia, Usługi terapeutyczne.

(210) 549685 (220) 2022 11 29
(731) GAŁA RYSZARD RESTAURACJA BAŃKA, USŁUGI 

OGÓLNOBUDOWLANE, Banie
(540) (znak słowny)
(540) BAŃKA
(510), (511) 41 Planowanie przyjęć, Organizacja przyjęć, 
Usługi planowania przyjęć, 43 Usługi restauracyjne, Serwo-
wanie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Serwowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, Usługi kateringowe, 
Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Imprezy fir-
mowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Katering obejmu-
jący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizacja przyjęć 
weselnych [miejsca].

(210) 549686 (220) 2022 11 29
(731) GAŁA RYSZARD RESTAURACJA BAŃKA, USŁUGI 

OGÓLNOBUDOWLANE, Banie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V R BAŃKA RESTAURACJA

(531) 01.15.24, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 
26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 Planowanie przyjęć, Organizacja przyjęć, 
Usługi planowania przyjęć, 43 Usługi restauracyjne, Serwo-
wanie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Serwowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, Usługi kateringowe, 
Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Imprezy fir-
mowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Katering obejmu-

jący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizacja przyjęć 
weselnych [miejsca].

(210) 549689 (220) 2022 11 28
(731) U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęczanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smak na Świat

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 Potrawy i dania gotowe z mięsem oraz sub-
stytutami mięsa, Dania gotowe, w tym dania obiadowe skła-
dające się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytutów 
drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, 
substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, 
substytutów serowych, nabiału, warzyw, grzybów, kasz, 
makaronów, roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mie-
szanki składników z tych grup produktowych, Dania gotowe 
z ryżem, Placki ziemniaczane, w tym z dodatkami składają-
cymi się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytutów 
drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, 
substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, 
substytutów serowych, nabiału, warzyw, grzybów, kasz, ro-
ślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Sałatki, w tym sałatki warzyw-
ne, mięsno-warzywne, rybne, rybno-warzywne, owocowe, 
Potrawy na bazie ryb, Galareta, w tym drobiowa, wieprzo-
wa, Grzyby konserwowe, Flaki, Fasolka po bretońsku, Bigos, 
Gołąbki, Kotlety, w tym z mięsa, drobiu, de volaille, mielone, 
schabowy, warzywne, w tym także z substytutów mięsa lub 
drobiu, Marchewka z groszkiem, Kapusta kiszona, Kapusta 
zasmażana, Buraki zasmażane, Kapusta z grzybami, Kapu-
sta z grochem, Pasztety, w tym pasztety z mięsa, z drobiu, 
podrobów, dziczyzny, substytutów mięsa, drobiu, Burgery, 
w tym burgery z mięsa, drobiu, dziczyzny lub substytutów 
mięsa, drobiu lub dziczyzny, Burgery warzywne, 30 Pierogi 
z farszami, w tym z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu, sub-
stytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, ryb, substytutów 
ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, substytutów 
serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, 
czekolady lub mieszanki składników z tych grup produkto-
wych, Uszka z farszem, w tym z grzybami, z mięsem, kapustą 
i grzybami, substytutem mięsa, Łazanki, Sajgonki z farszami, 
w tym z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytutów 
drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, 
substytutów ryb, serów, substytutów, serowych, warzyw, 
grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, lub mieszanki skład-
ników z tych grup produktowych, Naleśniki, w tym naleśniki 
z farszami, w tym z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu, sub-
stytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dzi-
czyzny, ryb, substytutów ryb, owoców, serów, substytutów 
serowych, pozostałego oprócz serów nabiału, warzyw, grzy-
bów, kasz, roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszan-
ki składników z tych grup produktowych, Pancakes, Kluski 
na parze, w tym z nadzieniem z: mięsa, substytutów mięsa, 
drobiu, substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, substytu-
tów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owoców, przetworów 
owocowych, serów, substytutów serowych, warzyw, grzy-
bów, kasz, roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki 
składników z tych grup produktowych, Zapiekanki z dodat-
kami w tym z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytu-
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tów drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, 
ryb, substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, 
serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, ro-
ślin strączkowych tofu, czekolady lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Dania mączne, w tym kluski, klu-
ski śląskie, kluski lane, kopytka, pierogi leniwe, pyzy, bliny, kar-
tacze, gnocchi, Paszteciki z ciasta, w tym ciasta francuskiego 
z nadzieniem, w tym kapustą, kapustą i grzybami, mięsem, 
drobiem, dziczyzną, substytutami mięsa, drobiu, dziczyzny, 
warzywami lub mieszanki składników z tych grup produk-
towych, Krokiety z farszami, w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, serów, substy-
tutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, makaronów, roślin 
strączkowych, tofu lub mieszanki składników z tych grup 
produktowych, Dania gotowe z makaronu, 43 Catering, Pro-
wadzenie restauracji, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, 
Prowadzenie barów sałatkowo-garmażeryjnych.

(210) 549690 (220) 2022 11 28
(731) U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęczanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) To Go!

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 24.17.04
(510), (511) 29 Potrawy i dania gotowe z mięsem oraz substy-
tutami mięsa, Dania gotowe, w tym dania obiadowe składają-
ce się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytutów drobiu, 
podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytu-
tów ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, substytu-
tów serowych, nabiału, warzyw, grzybów, kasz, makaronów, 
roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Dania gotowe z ryżem, Placki 
ziemniaczane, w tym z dodatkami składającymi się z mięsa, 
substytutów mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, 
dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owo-
ców, przetworów owocowych, serów, substytutów serowych, 
nabiału, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, cze-
kolady lub mieszanki składników z tych grup produktowych, 
Sałatki, w tym sałatki warzywne, mięsno-warzywne, rybne, 
rybno-warzywne, owocowe, Potrawy na bazie ryb, Galare-
ta w tym drobiowa, wieprzowa, Grzyby konserwowe, Flaki, 
Fasolka po bretońsku, Bigos, Gołąbki, Kotlety, w tym z mięsa, 
drobiu, de volaille, mielone, schabowy, warzywne, w tym tak-
że z substytutów mięsa lub drobiu, Marchewka z groszkiem, 
Kapusta kiszona, Kapusta zasmażana, Buraki zasmażane, Kapu-
sta z grzybami, Kapusta z grochem, Pasztety, w tym pasztety 
z mięsa, z drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów mięsa, 
drobiu, Burgery, w tym burgery z mięsa, drobiu, dziczyzny 
lub substytutów mięsa, drobiu lub dziczyzny, Burgery wa-
rzywne, 30 Pierogi z farszami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, ryb, 
substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, 
substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strącz-
kowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników z tych grup 
produktowych, Uszka z farszem w tym z grzybami, z mięsem, 
kapustą i grzybami, substytutem mięsa, Łazanki, Sajgonki 
z farszami w tym z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substy-
tutów drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, 
ryb. substytutów ryb, serów, substytutów, serowych, warzyw, 

grzybów, kasz, roślin strączkowych tofu, lub mieszanki skład-
ników z tych grup produktowych, Naleśniki, w tym naleśniki 
z farszami w tym z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substy-
tutów drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, 
ryb, substytutów ryb, owoców, serów, substytutów serowych, 
pozostałego oprócz serów nabiału, warzyw, grzybów, kasz, 
roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Pancakes, Kluski na parze, w tym 
z nadzieniem z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytu-
tów drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, 
ryb, substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, 
serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin 
strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników z tych 
grup produktowych, Zapiekanki z dodatkami w tym z: mięsa, 
substytutów mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, 
dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owo-
ców, przetworów owocowych. serów, substytutów serowych, 
warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych tofu, czekolady 
lub mieszanki składników z tych grup produktowych, Dania 
mączne w tym kluski, kluski śląskie, kluski lane, kopytka, pierogi 
leniwe, pyzy, bliny, kartacze, gnocchi, Paszteciki z ciasta, w tym 
ciasta francuskiego z nadzieniem, w tym kapustą, kapustą 
i grzybami, mięsem, drobiem, dziczyzną, substytutami mię-
sa, drobiu, dziczyzny, warzywami lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Krokiety z farszami w tym z: mięsa, 
substytutów mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, 
dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, se-
rów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, makaro-
nów, roślin strączkowych tofu, lub mieszanki składników z tych 
grup produktowych, Dania gotowe z makaronu, 43 Catering, 
Prowadzenie restauracji, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, 
Prowadzenie barów sałatkowo-garmażeryjnych.

(210) 549691 (220) 2022 11 28
(731) U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęczanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smaczna Para

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 29 Potrawy i dania gotowe z mięsem oraz substy-
tutami mięsa, Dania gotowe, w tym dania obiadowe składają-
ce się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytutów drobiu, 
podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytu-
tów ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, substytu-
tów serowych, nabiału, warzyw, grzybów, kasz, makaronów, 
roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Dania gotowe z ryżem, Placki 
ziemniaczane, w tym z dodatkami składającymi się z mięsa, 
substytutów mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, 
dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owo-
ców, przetworów owocowych, serów, substytutów serowych, 
nabiału, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, cze-
kolady lub mieszanki składników z tych grup produktowych, 
Sałatki, w tym sałatki warzywne, mięsno-warzywne, rybne, 
rybno-warzywne, owocowe, Potrawy na bazie ryb, Galare-
ta, w tym drobiowa, wieprzowa, Grzyby konserwowe, Flaki, 
Fasolka po bretońsku, Bigos, Gołąbki, Kotlety, w tym z mięsa, 
drobiu, de volaille, mielone, schabowy, warzywne, w tym tak-
że z substytutów mięsa lub drobiu, Marchewka z groszkiem, 
Kapusta kiszona, Kapusta zasmażana, Buraki zasmażane, Kapu-
sta z grzybami, Kapusta z grochem, Pasztety, w tym pasztety 
z mięsa, z drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów mięsa, 
drobiu, Burgery, w tym burgery z mięsa, drobiu, dziczyzny 
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lub substytutów mięsa, drobiu lub dziczyzny, Burgery wa-
rzywne, 30 Pierogi z farszami, w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, ryb, 
substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, 
substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strącz-
kowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników z tych grup 
produktowych, Uszka z farszem, w tym z grzybami, z mięsem, 
kapustą i grzybami, substytutem mięsa, Łazanki, Sajgonki 
z farszami, w tym z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substy-
tutów drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, 
ryb, substytutów ryb, serów, substytutów, serowych, warzyw, 
grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, lub mieszanki skład-
ników z tych grup produktowych, Naleśniki, w tym naleśniki 
z farszami, w tym z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substy-
tutów drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, 
ryb, substytutów ryb, owoców, serów, substytutów serowych, 
pozostałego oprócz serów nabiału, warzyw, grzybów, kasz, 
roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Pancakes, Kluski na parze, w tym 
z nadzieniem z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytu-
tów drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, 
ryb, substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, 
serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin 
strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników z tych 
grup produktowych, Zapiekanki z dodatkami w tym z: mięsa, 
substytutów mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, 
dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owo-
ców, przetworów owocowych, serów, substytutów serowych, 
warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych tofu, czekolady lub 
mieszanki składników z tych grup produktowych, Dania mącz-
ne, w tym kluski, kluski śląskie, kluski lane, kopytka, pierogi le-
niwe, pyzy, bliny, kartacze, gnocchi, Paszteciki z ciasta, w tym 
ciasta francuskiego z nadzieniem, w tym kapustą, kapustą 
i grzybami, mięsem, drobiem, dziczyzną, substytutami mięsa, 
drobiu, dziczyzny, warzywami lub mieszanki składników z tych 
grup produktowych, Krokiety z farszami, w tym z: mięsa, sub-
stytutów mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, dzi-
czyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, serów, 
substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, makaronów, 
roślin strączkowych, tofu lub mieszanki składników z tych 
grup produktowych, Dania gotowe z makaronu, 43 Catering, 
Prowadzenie restauracji, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, 
Prowadzenie barów sałatkowo-garmażeryjnych.

(210) 549694 (220) 2022 11 29
(731) BOHDANOWICZ PAULINA ALKOSPEKTOR, 

Bournemouth, GB
(540) (znak słowny)
(540) Alkospektor
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, 
Trening rozwoju osobistego, Trening osobisty [szkolenie].

(210) 549718 (220) 2022 11 29
(731) UNITED IMPORT EXPORT CORP., Chicago, US
(540) (znak słowny)
(540) Invex Bionom + Plus
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Dezodo-
ranty dla ludzi, Mydła, Szampony, Produkty perfumeryjne, 
Środki toaletowe, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki do wło-
sów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
żywnościowe, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety poprawiają-
ce kondycję i wytrzymałość.

(210) 549727 (220) 2022 11 29
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) REVIBEL
(510), (511) 5 Preparaty wzmacniające skórę, włosy, paznokcie.

(210) 549752 (220) 2022 11 30
(731) DROZD PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BRZMIENIE ŚWIATA
(510), (511) 16 Kubki na ołówki, Czasopisma [periodyki], Afi-
sze, plakaty, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalendarze 
ścienne, Kalendarze na biurko, Naklejki na samochody, Albu-
my na naklejki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Arty-
kuły papiernicze do pisania, Artykuły papiernicze na przy-
jęcia, Biurowe artykuły papiernicze, Artykuły piśmiennicze, 
Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Artykuły biurowe, 
Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Artykuły biurowe [z wy-
jątkiem mebli], Książki, 21 Kubki, Filiżanki i kubki, Uchwyty 
na kubki, Kubki plastikowe, Kubki papierowe, Kubki szklane, 
Kubki porcelanowe, Kubki ceramiczne, Kubki podróżne, Kub-
ki termiczne, Kubki do napojów, 25 Nakrycia głowy, Odzież, 
Czapki bejsbolówki, Czapki sportowe, Czapki [nakrycia gło-
wy], Kominiarki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szaliki 
[odzież], Chusty [odzież], Szale i chusty na głowę, Rękawiczki 
[odzież], 38 Komunikacja radiowa, Mobilna komunikacja ra-
diowa, Radiowe usługi informacyjne, Nadawanie programów 
drogą radiową, Komunikacja danych drogą radiową, Transfer 
informacji drogą radiową, Transmisja danych przez radio, 
Emisja programów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie 
programów telewizyjnych i radiowych, Transmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Nadawanie i transmisja pro-
gramów radiowych, Transmisja radiowa informacji i innych 
programów, Usługi w zakresie internetowych emisji radio-
wych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym również drogą 
sieci kablowych, Podcasting, Usługi transmisji cyfrowej, Usłu-
gi transmisji komputerowej, Usługi transmisji danych, Usługi 
transmisji audiowizualnej, Usługi elektronicznej transmisji 
głosu, Usługi elektronicznej transmisji danych, 41 Radiowe 
programy rozrywkowe, Prezentowanie programów radio-
wych, Montaż programów radiowych, Dostarczanie rozrywki 
drogą radiową, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, 
Przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, Sprzedaż 
programów radiowych do kilku stacji, Usługi w zakresie pro-
dukcji programów radiowych, Świadczenie usług w zakresie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, Realizacja transmisji radiowych.

(210) 549777 (220) 2022 11 30
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOHN PLAYER GOLD LEAF JOHN PLAYER GOLD LEAF
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(531) 29.01.15, 02.01.01, 02.01.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.10, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
18.03.09, 18.03.23, 06.03.04, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.10, 26.04.12, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń surowy i przetworzony, Tytoń 
do samodzielnego skręcania, Tytoń do fajek, Wyroby tytonio-
we, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Cygara, 
Cygaretki, Zapalniczki do papierosów dla palaczy, Zapalnicz-
ki do cygar dla palaczy, Zapałki, Artykuły dla palaczy, Bibułki 
do papierosów, Gilzy do papierosów, Filtry do papierosów, 
Przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów, Podręczne 
nabijarki do tutek papierosowych, E-papierosy, Płyny do e-pa-
pierosów, Wyroby tytoniowe do podgrzewania.

(210) 549779 (220) 2022 11 30
(731) BRATEX DACHY MRZYGŁÓD SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) Bratex Platino
(510), (511) 6 Metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalo-
wy do nich, Blacha, Dachówka metalowa, Blachodachówka, 
Metalowe panele dachowe, Metalowe naroża dachu, Meta-
lowe grzbiety dachu, Metalowe szkielety dachowe, Metalo-
we więźby dachowe, Płytki dachowe metalowe, Metalowe 
elementy dachowe, Metalowe materiały dachowe, Dacho-
we rynny metalowe, Rynny metalowe, Haki do dachówek, 
19 Niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy 
do nich, Niemetalowe dachówki, Niemetalowe płyty dacho-
we, Niemetalowa więźba dachowa, Materiały do pokrywania 
dachu, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, Bla-
cha z tworzyw sztucznych na dachy, Faliste arkusze wykona-
ne z materiałów z tworzyw sztucznych [materiały dachowe], 
Rynny niemetalowe, Rynny dachowe, nie z metalu, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu interneto-
wego oraz sklepów stacjonarnych w związku z: metalowymi 
pokryciami dachowymi i osprzętem metalowym do nich, 
blachą, dachówką metalową, blachodachówką, metalowymi 
panelami dachowymi, metalowymi narożami dachu, metalo-
wymi grzbietami dachu, metalowymi szkieletami dachowymi, 
metalowymi więźbami dachowymi, płytami dachowymi me-
talowymi, metalowymi elementami dachowymi, metalowymi 
materiałami dachowymi, dachowymi rynnami metalowymi, 
rynnami metalowymi, hakami do dachówek, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego oraz 
sklepów stacjonarnych w związku z: niemetalowymi pokrycia-
mi dachowymi i osprzętem niemetalowym do nich, nieme-
talowymi dachówkami, niemetalowymi płytami dachowymi, 
niemetalowymi więźbami dachowymi, materiałami do pokry-
wania dachu, wykończeniowymi elementami dachów, blachą 
z tworzyw sztucznych na dachy, falistymi arkuszami wykona-
nymi z materiałów z tworzyw sztucznych, rynnami niemetalo-
wymi, rynnami dachowymi, nie z metalu, Reklama.

(210) 549783 (220) 2022 11 30
(731) KPS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 16.03.17, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wycena nieruchomości, Wycena nieru-
chomości mieszkalnych i komercyjnych na rynku pierwot-
nym, Wycena nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 
na rynku wtórnym, Wycena budynków, wycena gruntów, 
Wycena nieruchomości mieszkalnych, 37 Budowa nierucho-
mości mieszkalnych, Sprzątanie nieruchomości, Konserwacja 
nieruchomości, Remont nieruchomości, Budowanie nieru-
chomości, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budo-
wa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości 
przemysłowych, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, 
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budow-
lanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, 41 Szkolenia w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, Szkolenia techniczne w zakresie 
rynku nieruchomości, Szkolenia w zakresie obrotu nierucho-
mościami, Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa zakupu nie-
ruchomości i aspektów prawnych oraz technicznych zaku-
pu nieruchomości, Szkolenia techniczne, Szkolenia prawne, 
Prowadzenie warsztatów dotyczących rynku nieruchomości, 
42 Inspekcje budowlane, Inspekcje techniczne nieruchomo-
ści, Badania techniczne nieruchomości pod kątem zgodno-
ści z normami budowlanymi i projektem, Inspekcje tech-
niczne i badania techniczne nieruchomości przy odbiorach 
nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych na rynku pier-
wotnym, Inspekcje, badania techniczne i sprawdzenia nieru-
chomości mieszkalnych i komercyjnych na rynku wtórnym, 
Badania termowizyjne, Inspekcje i badania techniczne nie-
ruchomości komercyjnych, 45 Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, Usługi doradcze i prawne związane z rynkiem 
nieruchomości.

(210) 549799 (220) 2022 11 30
(731) LIBERDA ELŻBIETA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIP NA STANIE PRAWNYM

(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wi-
deo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia do pobrania, 
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 Materiały dru-
kowane, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Poradniki 
[podręczniki], Arkusze informacyjne, Książki informacyjne, 
Książki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bloki do pisania, Bloki 
[artykuły papiernicze], Bloki papierowe, Fotografie, Kalenda-
rze, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Kartki z życzenia-
mi, Notatniki, Notatniki [notesy], Zakładki do książek, Zeszyty, 
Plany dnia [terminarze], 41 Nauczanie i szkolenia, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Edu-
kacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą 
internetu czy ekstranetów, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w internecie, Publikowanie 
materiałów multimedialnych online, Publikowanie tekstów 
edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie 
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kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych  
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
internetu, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizacja webinariów, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, 
Badania prawne, Usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Po-
moc prawna przy tworzeniu umów.

(210) 549801 (220) 2022 12 01
(731) AL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL PROJEKT

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Zespoły prądotwórcze do użytku z silnikami, 
Awaryjne generatory prądotwórcze, Generatory elektrycz-
ności, Generatory prądu, Prądnice, Zestawy generatorów 
elektrycznych, Maszyny do wytwarzania prądu, Prąd (Gene-
ratory -), Pompy, kompresory i dmuchawy, Maszyny i urzą-
dzenia do obróbki i przetwórstwa, Roboty do zastosowania 
w przemyśle, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty 
przemysłowe, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Maszyny 
i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Dystry-
butory automatyczne, Urządzenia do przenoszenia i trans-
portu, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
Akumulatory hydrauliczne, Akumulatory hydrauliczne sta-
nowiące części maszyn, Akumulatory hydropneumatyczne, 
Akumulatory próżniowe do silników spalinowych wewnętrz-
nego spalania, Alternatory rozruszników, Alternatory elek-
tryczne do pojazdów lądowych, Alternatory do pojazdów 
lądowych, Alternatory elektryczne do pojazdów wodnych, 
Elektryczne alternatory do maszyn, Elektroniczne rozruszniki 
do silników, Elektryczne napędy do maszyn, Elektryczne na-
pędy silnikowe na prąd zmienny, Elektryczne przetwornice 
jednotwornikowe, Elektryczne silniki napędowe do maszyn, 
Elektryczne silniki rozruchowe, Elektryczne urządzenia za-
płonowe [inne niż do zdalnego zapłonu], Elektryczne urzą-
dzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego 
spalania, 9 Aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Komponen-
ty elektryczne i elektroniczne, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, Urządzenia i przyrządy 
do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia 
energetyczne sieci zasilających, Urządzenia do regulowane-
go zasilania, Urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii 
elektroenergetycznych, Urządzenia do poprawy efektywno-
ści energetycznej, Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania 
elektrycznego [baterie], Urządzenia do nieprzerywalnego 
zasilania energii [zasilacze UPS], Statyczne systemy i urzą-
dzenia do uziemiania, Stacje ładowania dla pojazdów elek-
trycznych, Słupki do ładowania samochodów elektrycznych, 

Przyrządy do dystrybucji elektryczności, Przetworniki prądu 
stałego/prądu zmiennego, Przejściówki audio, Obciążnice, 
Konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, Kable SCART, 
Jednostki energii elektrycznej, Filtry elektryczne, Elektryczne 
zespoły sieci zasilającej, Detektory kryształkowe zawierające 
galenit, przeznaczone do użytku w elektronice, 37 Instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Wynajem sprzętu 
budowlanego, 40 Wypożyczanie generatorów elektrycz-
nych, Wypożyczanie generatorów, Wynajem generatorów 
prądu elektrycznego, Wynajem sprzętu do wytwarzania 
energii elektrycznej.

(210) 549811 (220) 2022 12 01
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) MyAir
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne stosowane w te-
rapii chorób dróg oddechowych, Preparaty farmaceutycz-
ne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 Inhalatory 
do użytku medycznego.

(210) 549812 (220) 2022 12 01
(731) WINNICE CHARBIELIN - SPÓŁDZIELNIA, Charbielin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ SŁÓW

(531) 11.03.01, 27.05.01
(510), (511) 33 Białe wino, Czerwone wino, Grzane wino, 
Owocowe wino musujące, Napoje zawierające wino [szpry-
cer], Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], Wino, 
Wino alkoholizowane, Wino amontillado, Wino czerwone, 
Wino musujące, Wino owocowe, Wino winogronowe, Wino-
gronowe wino musujące, Wina musujące, Aperitify na bazie 
destylowanego napoju alkoholowego, Musujące białe wina, 
Musujące wina czerwone, Napoje na bazie wina, Słodkie 
wina, Wermut, Wina alkoholowe, Wina deserowe, Wina grza-
ne, Wina naturalnie musujące, Wina niemusujące, Wina o ob-
niżonej zawartości alkoholu, Wina różowe, Wina stołowe, 
Wina wzmacniane, Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wino 
truskawkowe.

(210) 549813 (220) 2022 12 01
(731) WINNICE CHARBIELIN - SPÓŁDZIELNIA, Charbielin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM CHARBIELIN

(531) 27.05.01, 26.04.06, 26.04.10, 26.04.16
(510), (511) 33 Białe wino, Czerwone wino, Grzane wino, 
Owocowe wino musujące, Napoje zawierające wino [szpry-
cer], Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], Wino, 
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Wino alkoholizowane, Wino amontillado, Wino czerwone, 
Wino musujące, Wino owocowe, Wino winogronowe, Wino-
gronowe wino musujące, Wina musujące, Aperitify na bazie 
destylowanego napoju alkoholowego, Musujące białe wina, 
Musujące wina czerwone, Napoje na bazie wina, Słodkie 
wina, Wermut, Wina alkoholowe, Wina deserowe, Wina grza-
ne, Wina naturalnie musujące, Wina niemusujące, Wina o ob-
niżonej zawartości alkoholu, Wina różowe, Wina stołowe, 
Wina wzmacniane, Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wino 
truskawkowe.

(210) 549815 (220) 2022 12 01
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) MOONHALER
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne stosowane w te-
rapii chorób dróg oddechowych, Preparaty farmaceutycz-
ne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 Inhalatory 
do użytku medycznego.

(210) 549820 (220) 2022 12 01
(731) FEMTECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAMENO E-DOULA MENOPAUZY
(510), (511) 5 Suplementy diety, Przeciwutleniające su-
plementy, Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, 
Odżywcze suplementy diety, Mineralne suplementy die-
ty, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety 
w płynie, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy żywno-
ściowe w postaci proszku, 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Pobieral-
ne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania dany-
mi, Programy komputerowe, Programy do przetwarzania 
danych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, 
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Opro-
gramowanie jako urządzenie medyczne [SaMD], do po-
brania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z su-
plementami diety, 41 Organizacja szkoleń, Zapewnianie 
szkoleń online, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Or-
ganizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i ży-
wienia, Kursy szkoleniowe, Medyczne usługi edukacyjne, 
Usługi nauczania dotyczące medycyny, Usługi edukacyj-
ne z zakresu medycyny, 42 Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], 44 Usługi medyczne, 
Usługi medycyny alternatywnej, Usługi poradnictwa me-
dycznego, Usługi opieki medycznej, Usługi informacji me-
dycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi klinik zdrowia 
[medyczne], Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], 
Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi dia-
gnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze zwią-
zane z usługami medycznymi, Usługi informacji medycz-
nej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi klinik 
medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usłu-
gi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi me-
dyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi 
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, 
Udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywia-
nia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Zdalne monitoro-
wanie danych medycznych do diagnozowania medyczne-
go i leczenia.

(210) 549823 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek

(540) (znak słowny)
(540) SU-2
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Nielecznicze wyroby 
cukiernicze, Solone wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze 
z mąki, Przekąski z produktów zbożowych, Suchary, Suchary 
holenderskie, Suchary wojskowe, Wyroby cukiernicze, Wy-
roby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Sucharki, Grzanki 
[sucharki], Tosty z chleba, Chrupiące pieczywo, Tosty.

(210) 549825 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUCHARY SPECJALNE SU-1 PIASTOWSKIE

(531) 01.01.05, 01.01.10, 05.07.02, 05.13.25, 15.07.01, 15.07.21, 
26.01.01, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.14

(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Nielecznicze wyroby 
cukiernicze, Solone wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze 
z mąki, Przekąski z produktów zbożowych, Suchary, Suchary 
holenderskie, Suchary wojskowe, Wyroby cukiernicze, Wy-
roby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Sucharki, Grzanki 
[sucharki], Tosty z chleba, Chrupiące pieczywo, Tosty.

(210) 549843 (220) 2022 12 01
(731) EVERGREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce
(540) (znak słowny)
(540) AgroCalc
(510), (511) 1 Aktywatory kompostu, Biologiczne nawo-
zy azotowe, Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użyt-
ku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w leśnictwie, Chemicznie zmienione nawozy zło-
żone, Chemikalia wzbogacające glebę, Kompost, obornik, 
nawozy, Mieszanki kompostowe z materiału mineralnego 
w formie pyłu, Mieszanki kompostowe wzbogacone sub-
stancjami organicznymi, Mieszanki nawozów, Mieszanki na-
wozów o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki substancji 
chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako na-
wozy ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych i ma-
teriałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolni-
cze, Mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów 
do sterylizacji kompostu, Mączka kostna [nawóz], Mineral-
ne preparaty do użyźniania gleby, Naturalne i syntetyczne 
czynniki wspomagające wzrost roślin, Nawóz do liści stoso-
wany na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego 
wzrostu, Nawóz w formie stałej, Nawozy, Nawozy azotowe, 
Nawozy bez zawartości chloru, Nawozy biologiczne, Nawo-
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zy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy 
chemiczne, Nawozy do gleb, Nawozy do gleby, Nawozy 
do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy naturalne, Nawozy 
o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, 
Nawozy organiczne, Nieorganiczne nawozy, Nawozy złożo-
ne, Nawozy potasowe, Potas (K), Preparaty odżywcze dla 
roślin, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Preparaty 
do wzmacniania roślin, Preparaty do odżywiania gleby [inne 
niż sterylizujące], Preparaty do nawożenia gleby, Preparaty 
chemiczne do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące], Pre-
paraty chemiczne do użyźniania gleby, Środki chemiczne 
dla rolnictwa, Sproszkowany wapień do celów rolniczych, 
Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu pro-
duktów rolnych, Środki do uzdatniania gleby do zwiększa-
nia wzrostu produktów ogrodowych, Środki do uzdatniania 
gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu na-
sion [inne niż wyjaławiające], Środki do uzdatniania gleby 
do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki do uzdat-
niania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodowych, 
Środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, Środki 
do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, Środki do na-
wożenia ogrodu [nawozy], Środki chemiczne stosowane 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki zwiększają-
ce plony warzyw, Środki zwiększające plony upraw, Środki 
zabezpieczające dla roślin, Środki ulepszające glebę, Środ-
ki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych], Środki regulujące wzrost roślin do użytku 
rolniczego, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku 
rolniczego, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku 
ogrodniczego, Środki poprawiające glebę [inne niż wyjała-
wiające], Środki poprawiające glebę, Substancje do uzdat-
niania gleby [inne niż do wyjaławiania], Substancje do po-
prawy stanu gleby, Syntetyczne nawozy, Wapno do użytku 
w rolnictwie, Granulowany wapień do celów rolniczych, 
19 Wapno nawozowe, Wapno, Wapień, Wapień w postaci 
proszku, Wapień w postaci granulowanej.

(210) 549844 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUCHARY TATRZAŃSKIE Z OWOCAMI

(531) 02.01.23, 06.01.02, 05.07.08, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze 
z mąki, Przekąski z produktów zbożowych, Suchary, Suchary 
holenderskie, Suchary wojskowe, Wyroby cukiernicze, Su-
charki, Grzanki [sucharki], Tosty z chleba, Chrupiące pieczy-
wo, Tosty.

(210) 549851 (220) 2022 12 01
(731) MOTUL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) MOTUL TOUR

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 39 Organi-
zowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, Organizacja 
i rezerwacja wypraw, Organizowanie transportu, Planowanie, 
organizowanie i rezerwacja podróży, 41 Organizacja rajdów 
samochodowych, Organizowanie rajdów motocyklowych, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organi-
zowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Publikowanie 
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowa-
nie fotografii, Publikowanie materiałów drukowanych, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie multimediów, Publiko-
wanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Udostępnianie wydarzeń 
sportowych za pomocą strony internetowej, Wypożyczanie 
urządzeń wypoczynkowych, Zapewnianie infrastruktury re-
kreacyjnej i wypoczynkowej.

(210) 549869 (220) 2022 12 02
(731) POL-HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENERAL FRESH eco

(531) 05.03.14, 03.07.06, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i czyszczenia, Mydła dez-
odorujące, Kosmetyki, Pasty do zębów, Pasty do czyszczenia, 
Pasty do obuwia, Proszki do kąpieli, Proszki do polerowania, 
Płyny do zębów, Płyny do mycia naczyń, Płyny i proszki do pra-
nia, Proszki do szorowania, Płyny do płukania, Wybielacze 
i odplamiacze do tkanin, Preparaty do czyszczenia rur, Pre-
paraty odtłuszczające inne niż do procesów przemysłowych, 
Żel do dezynfekcji toalet, Kostki zapachowe do toalet, Prepa-
raty neutralizujące i pochłaniające zapachy, Kostki barwiące 
do toalet, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, 
Ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, Środki 
do czyszczenia toalet, Kostki do czyszczenia i dezynfekcji toalet, 
Środki zapachowe do toalet, Dezodoranty, Mydła, Szampony, 
Odkamieniacze do użytku domowego, Preparaty czyszczące 
do samochodów, Środki zapachowe do samochodów, Środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Poko-
jowe spraye zapachowe, Knoty wydzielające zapachy do od-
świeżaczy powietrza, Środki odświeżające powietrze [zapacho-
we], Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, 
Potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), Aromaty w ae-
rozolu przeznaczone do pomieszczeń, Olejki zapachowe wy-
dzielające aromaty przy podgrzewaniu, Esencje i olejki eterycz-
ne, Samochodowe kartonowe odświeżacze powietrza, Deter-
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genty do zmywania naczyń w zmywarkach, Proszek do zmy-
warek, Tabletki do zmywarek, Kapsułki do zmywarek, Płynne 
detergenty do zmywarek, Środki do płukania do zmywarek, 
Detergenty do zmywarek do naczyń, Środki ułatwiające susze-
nie do zmywarek naczyń, Detergenty do zmywarek w postaci 
żelu, Środki do płukania do zmywarek do naczyń, Płyn nabłysz-
czający do użytku w zmywarkach, Odświeżacze do zmywarek, 
Środki do czyszczenia zmywarek, Sól do zmywarek, 5 Prepara-
ty do odświeżania powietrza, Preparaty neutralizujące zapachy, 
Odświeżacze powietrza, Dezodoranty (do powietrza), Środki 
do oczyszczania powietrza, Środki do dezodoryzacji powie-
trza, Środki do odświeżania powietrza, Odświeżacze do tkanin, 
Odświeżacze do odzieży, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, Mydła dezynfekujące.

(210) 549873 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowny)
(540) Asepxia
(510), (511) 3 Niemedyczne preparaty kosmetyczne i prepa-
raty toaletowe, Mydła, Mydła kosmetyczne, preparaty do ma-
kijażu, Emolienty i środki złuszczające do skóry, Maseczki 
do skóry, Środki do usuwania makijażu.

(210) 549874 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowny)
(540) Goicoechea DiabeT TX
(510), (511) 3 Kosmetyki, kremy do ciała.

(210) 549877 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowny)
(540) Goicoechea
(510), (511) 3 Kosmetyki, kremy do ciała.

(210) 549880 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowny)
(540) DiabeT TX
(510), (511) 3 Kosmetyki, kremy do ciała.

(210) 549882 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowny)
(540) Teatrical
(510), (511) 3 Kremy do ciała, Kremy do celów kosmetycz-
nych, Płyny micelarne.

(210) 549887 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOICOECHEA Diabet TX

(531) 26.05.06, 26.05.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do ciała.

(210) 549889 (220) 2022 12 02
(731) POTOPIANEK EWA, Cambridge, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pływanie w onlajnie

(531) 24.17.25, 01.15.24, 26.03.01, 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy ko-
respondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkole-
nia], Prowadzenie zajęć fitness, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi klubo-
we [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia 
fizyczne], Usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie oświaty [na-
uczanie], 45 Licencjonowanie własności intelektualnej, Li-
cencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich.

(210) 549890 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Asepxia

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 Niemedyczne preparaty kosmetyczne i prepa-
raty toaletowe, Mydła, Mydła kosmetyczne, preparaty do ma-
kijażu, Emolienty i środki złuszczające do skóry, Maseczki 
do skóry, Środki do usuwania makijażu.

(210) 549893 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOICOECHEA

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 3 Kosmetyki, kremy do ciała.

(210) 549894 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Teatrical

(531) 02.03.01, 02.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kremy do ciała, kremy do celów kosmetycz-
nych, płyny micelarne.

(210) 549895 (220) 2022 12 02
(731) SOIŃSKI BŁAŻEJ, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Święta w Białym Dunajcu

(531) 01.01.01, 01.15.17, 05.03.20, 05.03.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Domy turystyczne, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi hotelowe, 
Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [za-
rządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi rezerwacji poko-
jów, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowa-
nie], Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 549896 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diabet TX

(531) 26.05.08, 26.05.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, kremy do ciała.

(210) 550012 (220) 2022 12 07
(731) POŁEĆ KATARZYNA LEVEL HIGH, Ustka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEVEL HIGH

(531) 03.02.09, 03.02.24, 03.02.26, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 550022 (220) 2022 12 07
(731) PALUCH-OSSOWSKA EWA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Eduka-
cja, rozrywka i sport, Edycja druków zawierających obrazy 
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, Komputerowe przygotowanie materiałów do publika-
cji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
[micro-publishing], Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji elektronicznej, Multimedialne wydania 
czasopism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne 
wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w za-
kresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, Komputerowy skład drukarski [DTP], Konsultacje 
edytorskie, Korekta rękopisów, Pisanie scenariuszy filmo-
wych, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za po-
średnictwem usług teletekstu, Programowanie serwisów in-
formacyjnych do transmisji przez Internet, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Publikacja drukowanych książek tele-
fonicznych, Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i reda-
gowanie książek, Publikacja i wydawanie prac naukowych 
związanych z technologią medyczną, Publikacja kalendarzy, 
Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja książek i czasopism 
elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materia-
łów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Interne-
tu, Publikacja map geograficznych, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów druko-
wanych, Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja 
prac naukowych, Publikacja recenzji online w dziedzinie roz-
rywki, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowania 
broszur, Publikowanie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, 
Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektro-
nicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publiko-
wanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medy-
cyny, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w In-
ternecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie doku-
mentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publi-
kowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie elek-
tronicznej, Publikowanie druków w formie elektronicznej 
w Internecie, Publikowanie drukowanych materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
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nych, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publiko-
wanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety 
dla klientów w Internecie, Publikowanie katalogów dotyczą-
cych turystyki, Publikowanie katalogów dotyczących podró-
ży, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, 
Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek 
i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowa-
nie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publiko-
wanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie 
książek związanych z programami telewizyjnymi, Publikowa-
nie książek związanych z technologią informacyjną, Publiko-
wanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie literatu-
ry instruktażowej, Publikowanie magazynów konsumenc-
kich, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych doty-
czących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materia-
łów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowa-
nie materiałów multimedialnych online, Publikowanie mate-
riałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, 
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multime-
dialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multi-
mediów, Publikowanie naukowych czasopism informacyj-
nych, Publikowanie nut, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Publikowanie opowiadań, Publiko-
wanie książek dotyczących ligi rugby, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, Publi-
kowanie materiałów drukowanych dotyczących praw wła-
sności intelektualnej, Publikowanie piosenek, Publikowanie 
plakatów, Publikowanie podręczników, Publikowanie pod-
ręczników szkoleniowych, Publikowanie podręczników do-
tyczących zarządzania biznesowego, Publikowanie prac na-
ukowych związanych z technologią medyczną, Publikowa-
nie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publiko-
wanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów 
miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, 
Publikowanie recenzji, Publikowanie scenariuszy do użytku 
teatralnego, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, 
Publikowanie słów piosenek w postaci arkuszy, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie tekstów medycznych, Publi-
kowanie tekstów muzycznych, Publikowanie tekstów w po-
staci płyt CD-ROM, Publikowanie ulotek, Redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów 
pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż rekla-
mowe, Sprawozdania wiadomości, Świadczenie usług w za-
kresie studiów nagrań wideo, Transkrypcja muzyki na rzecz 
osób trzecich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Two-
rzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, 
Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki 
sportowej, Udostępnianie czasopisma online obejmującego 
informacje w dziedzinie gier komputerowych, Udostępnia-
nie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie komik-
sów online, nie do pobrania, Udostępnianie on-line czaso-
pism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie 
on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, 
Udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archi-
wów dokumentacyjnych, Udostępnianie powieści graficz-
nych online, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-li-
ne, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 

nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
związanych z nauką języków, nie do pobrania, Udostępnia-
nie publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub In-
ternetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji 
elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które 
mogą być przeglądane, Udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, Usługi doradcze w zakresie publikowania, 
Usługi dziennikarskie, Usługi kaligrafii, Usługi klubów książki 
udzielających informacji z zakresu książek, Usługi konsulta-
cyjne w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne 
w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsultacyjne zwią-
zane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisania blo-
gów, Usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, 
Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby 
niereklamowe, Usługi prezenterów telewizyjnych i radio-
wych, Usługi publikacji, Usługi programów informacyjnych 
dla radia lub telewizji, Usługi publikacji multimedialnego 
oprogramowania rozrywkowego, Usługi publikowania cyfro-
wych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
Usługi reporterskie, Usługi świadczone przez agencje literac-
kie, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie publikacji biulety-
nów, Usługi w zakresie publikacji przewodników, Usługi 
w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie publikacji 
map, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakre-
sie transkrypcji muzyki, Usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektronicz-
ne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie ksią-
żek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie utworów 
muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze, z wy-
jątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednic-
twem środków skomputeryzowanych, Usługi związane z pi-
saniem scenariuszy, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wyda-
wanie katalogów, Wydawanie prospektów, Wydawanie prze-
wodników turystycznych, Wydawanie publikacji medycz-
nych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkow-
ników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, Parki i miasteczka 
rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w za-
kresie fitnessu, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakre-
sie przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultu-
ry, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Administro-
wanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowa-
nie [organizacja] działalnością kulturalną, Administrowanie 
[organizacja] usługami w zakresie gier, Akredytacja [certyfika-
cja] osiągnięć edukacyjnych, Akredytacja kompetencji zawo-
dowych, Akredytacja usług edukacyjnych, Biblioteka [wypo-
życzalnia książek], Biblioteki, Biura rezerwacji w zakresie roz-
rywki, Centra rozrywki, Doradztwo w zakresie planowania 
przyjęć, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjal-
nych, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie infor-
macji dotyczących książek, Dostarczanie informacji na temat 
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aktywności kulturalnych, Dostarczanie programów telewi-
zyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, 
Dyskoteki, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, 
Dystrybucja filmów, Elektroniczne usługi biblioteczne mają-
ce na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym 
informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio 
i/lub wideo, Fankluby, Fotoreportaże, Gry losowe, Impresariat 
artystyczny, Impresariat teatralny, Imprezy kulturalne, Impre-
zy taneczne, Informacja o rekreacji, Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Informacja o rozrywce, Informacja o wypo-
czynku, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Infor-
macje o rekreacji, Kabarety, Kierownictwo artystyczne arty-
stów estradowych, Kina, Komponowanie muzyki dla osób 
trzecich, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Konkursy muzyczne, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie mu-
zyki i rozrywki, Malowanie portretów, Malowanie twarzy, Na-
uczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Obozy letnie 
[rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Obsługa bibliotek, 
Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal ta-
necznych, Obsługa studia filmowego, Oferowanie wirtual-
nych wycieczek online z przewodnikiem, Ogrody udostęp-
niane publicznie, Odgrywanie roli clowna, Organizacja ak-
tywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja ak-
tywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja ak-
tywności sportowych na obozach letnich, Organizacja atrak-
cji na obozach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Or-
ganizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadza-
nie degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez roz-
rywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, Organiza-
cja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organiza-
cja pokazów jazdy na łyżwach, Organizacja przyjęć, Organi-
zacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja webina-
riów, Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizo-
wanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych 
z filmami wideo, Organizowanie ceremonii wręczania na-
gród, Organizowanie fanklubów, Organizowanie ceremonii 
wręczania nagród związanych z telewizją, Organizowanie 
festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, 
Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festi-
wali w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edu-
kacyjnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizo-
wanie gal, Organizowanie gier z udziałem publiczności, Or-
ganizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowa-
nie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących 
stylu i mody, Organizowanie i prowadzenie widowisk lotni-
czych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowa-
nie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach 
rozrywkowych, Organizowanie imprez muzycznych, Organi-
zowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez roz-
rywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecz-
nych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
Organizowanie kongresów i konferencji w celach kultural-
nych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizo-
wanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie po-

kazów lotniczych, Organizowanie pokazów psów, Organizo-
wanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie 
prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie prezenta-
cji w celach rozrywkowych, Organizowanie przedstawień, 
Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, 
Organizowanie rozrywki, Organizowanie rozrywki podczas 
uroczystości weselnych, Organizowanie rozrywki wizualnej 
i muzycznej, Organizowanie rozrywki wizualnej, Organizo-
wanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie społecznych 
imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań 
z dziedziny rozrywki, Organizowanie turniejów rekreacyj-
nych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach re-
kreacyjnych, Organizowanie widowisk historycznych w ple-
nerze, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowa-
nie widowisk scenicznych, Organizowanie widowisk w ce-
lach kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach rozryw-
kowych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, 
Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Ośrodki rozrywkowe, 
Oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, Pisanie pio-
senek, Place zabaw dla dzieci na stacjach benzynowych, Pla-
nowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie 
pokazów filmów, Planowanie przyjęć, Planowanie specjal-
nych imprez, Planowanie przyjęć [rozrywka], Planowanie wi-
dowisk, Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycz-
nych, Pływalnie [baseny], Pokazy filmów kinematograficz-
nych i kinowych, Pokazy filmów kinematograficznych, Poka-
zy filmów kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, 
Pokazy konne, Pokazy laserów [rozrywka], Pokazy psów, Po-
kazy rodeo, Pokazy sztucznych ogni, Pokazy uprzednio na-
granych programów rozrywkowych, Pokazy zwierząt, Pre-
zentacja dzieł teatralnych, Prezentacja filmów, Prezentacja 
recitali, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Pro-
dukcja pokazów jazdy na wrotkach, Produkcja pokazów roz-
rywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, 
Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy 
tancerzy, Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja 
programów radiowych lub programów telewizyjnych, Pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, 
Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Produkcja 
programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja przedsta-
wień, Produkcja programów telewizyjnych na żywo do ce-
lów edukacyjnych, Produkcja przedstawień i programów ra-
diowych i telewizyjnych, Produkcja przedstawień muzycz-
nych, Produkcja studiów filmowych, Produkcja teleturniejów 
telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie ceremonii 
do celów rozrywkowych, Prowadzenie dyskotek, Prowadze-
nie festiwali filmowych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicz-
nych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez 
rozrywkowych, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych 
z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
Prowadzenie występów rozrywkowych w postaci sztuk sce-
nicznych, Przedstawianie filmów, Przedstawienia objazdowe 
stanowiące usługi rozrywkowe, Przeprowadzanie aktywno-
ści rozrywkowych, Przeprowadzanie aktywności kultural-
nych, Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miej-
scach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Prze-
prowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami 
w celach rozrywkowych, Przesłuchania do teleturniejów tele-
wizyjnych, Przesłuchania do telewizyjnych konkursów talen-
tów, Przygotowywania programów dokumentalnych 
do emisji, Przygotowywanie efektów specjalnych w celach 
rozrywkowych, Przygotowywanie napisów do filmów, Przy-
gotowywanie napisów na imprezy teatralne na żywo, Przy-
gotowywanie programów rozrywkowych do emisji, Przygo-
towywanie programów dokumentalnych dla kin, Przygoto-
wywanie programów rozrywkowych dla kin, Przygotowy-
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wanie serwisów informacyjnych do emisji, Przygotowywanie 
serwisów informacyjnych dla kin, Przygotowywanie tekstów 
do publikacji, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Ra-
diowe programy rozrywkowe, Rezerwacja biletów na impre-
zy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, 
Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwacje koncer-
tów, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi 
organizatora), Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Roz-
rywka, Rozrywka dostarczana przez systemy wideotekstowe, 
Rozrywka dostarczana przez telewizję kablową, Rozrywka 
filmowa, Rozrywka interaktywna, Rozrywka interaktywna 
online, Rozrywka on-line, Rozrywka podczas przerw w trak-
cie imprez sportowych, Rozrywka przez telefon w postaci 
uprzednio nagranych wiadomości o zabarwieniu erotycz-
nym, Rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej 
sieci komunikacyjnej, Rozrywka teatralna, Rozrywka w for-
mie pokazów mody, Rozrywka w formie pokazów świetl-
nych, Rozrywka w formie pokazów laserowych, Udostępnia-
nie rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka 
w postaci festiwalu etnicznego, Rozrywka w postaci konkur-
sów ortograficznych, Rozrywka w formie telewizyjnych pro-
gramów informacyjnych, Rozrywka w postaci przedstawień 
objazdowych, Rozrywka w postaci telewizji w telefonach 
komórkowych, Rozrywka w postaci toczących się progra-
mów telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, Rozrywka 
w postaci toczących się teleturniejów, Rozrywka w postaci 
zawodów w rzucaniu toporem, Rozrywka z udziałem muzy-
ki, Rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyj-
nej, Rozrywka za pośrednictwem telefonu, Rozrywka za po-
średnictwem telewizji IP, Rozrywka związana z degustacją 
wina, Salony gier automatycznych, Seriale nadawane za po-
średnictwem telewizji satelitarnej, Sport i fitness, Śpiew chó-
rów gospel, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia 
filmowe, Studia tańca, Świadczenie usług rozrywkowych po-
przez filmy kinowe, Świadczenie usług rozrywkowych za po-
średnictwem taśm audio, Świadczenie usług rozrywkowych 
za pośrednictwem telewizji, Świadczenie usług rozrywko-
wych za pośrednictwem filmów wideo, Świadczenie usług 
rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, Świadczenie 
usług rozrywkowych dla dzieci, Świadczenie usług w dzie-
dzinie rekreacji, Świadczenie usług w zakresie rozrywki radio-
wej i telewizyjnej, Świadczenie usług w zakresie karaoke, 
Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Szkolenia 
ruchowe dla dzieci, Teleturnieje, Telewizyjne usługi rozryw-
kowe, Udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, 
Udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, Udostępnianie 
filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za po-
średnictwem płatnej telewizji, Udostępnianie filmów i pro-
gramów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem 
kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie 
filmów nie do pobrania, Udostępnianie graczom informacji 
na temat rankingu ich wyników w grach przez witrynę inter-
netową, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie 
informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, Udostępnianie informacji dotyczących filmów, 
Udostępnianie informacji online związanych z mediami au-
diowizualnymi, Udostępnianie instrukcji do gry planszowej 
Go, Udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośred-
nictwem sieci łączności, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfro-
wej z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej z interneto-
wych stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do karaoke, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów re-
kreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, 

Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup mu-
zycznych na żywo, Udostępnianie obiektów i sprzętu teatral-
nego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do teleturniejów, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hote-
lach, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywko-
wych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje brydżowe, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, 
widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyj-
nych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przed-
stawień sztuki widowiskowej, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do gry w paintball, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do gry w gry planszowe go, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do gry w shogi, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gier planszowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu re-
kreacyjnego, Udostępnianie obiektów kinowych, Udostęp-
nianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie onli-
ne recenzji książek, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych 
w postaci placów zabaw dla dzieci, Udostępnianie pomiesz-
czeń przystosowanych do celów rozrywkowych, Udostęp-
nianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie 
programów teatralnych, Udostępnianie przejazdów kolejką 
tyrolską w celach rozrywkowych, Udostępnianie rozrywki 
online w postaci lig fantasy sports, Udostępnianie rozrywki 
online w postaci programów typu teleturnieje, Udostępnia-
nie rozrywki online w postaci turniejów gier, Udostępnianie 
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, 
Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony interneto-
wej, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, 
Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, Udostępnia-
nie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udo-
stępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, Udo-
stępnianie terenów rekreacyjnych, Udostępnianie terenów 
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt domo-
wych, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, 
Udostępnianie urządzeń do karaoke, Udostępnianie usług 
i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie wyposażenia stu-
diów filmowych, Udostępnianie zdjęć online nie do pobra-
nia, Udostępnianie zewnętrznych obiektów i sprzętu do gry 
w paintball, Udzielanie informacji dotyczących rozrywek on-
line z internetowych baz danych, Udzielanie informacji doty-
czących programów telewizyjnych, Udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie in-
formacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług tele-
wizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, 
Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji, komentarzy i artyku-
łów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci kompute-
rowych, Udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez 
rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, 
Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Udzielanie infor-
macji w dziedzinie muzyki, Układanie rozkładu programów 
telewizji kablowej [planowanie], Usługi agencyjne w zakresie 
rozrywki, Usługi artystów estradowych świadczone przez 
muzyków, Usługi artystów estradowych, Usługi biblioteczne, 
Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi centrów roz-
rywki na obozach wakacyjnych, Usługi doradcze w zakresie 
rozrywki, Usługi dekorowania balonami, Usługi doradztwa 
w zakresie rozrywki, Usługi dotyczące zapewniania rozrywki 
na statkach wycieczkowych, Usługi dziecięcych placów za-
baw, Usługi dziennikarzy freelancerów, Usługi elektronicz-
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nych przewodników po programach, Usługi galerii sztuki, 
Usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem 
łączy telekomunikacyjnych, Usługi gier, Usługi informacji 
o rekreacji, Usługi informacji o rozrywce, Usługi informacji te-
lefonicznej związane z rozrywką, Usługi informacyjne doty-
czące rekreacji, Usługi informacyjne dotyczące harmonogra-
mu wyświetlania filmów, Usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące rozrywki, Usługi informacyjne związane z rozryw-
ką, Usługi kinowe, Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów 
[kabaretowych], Usługi klubowe [rozrywka], Usługi klubów 
towarzyskich do celów rozrywkowych, Usługi konsultacyjne 
w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, Usługi 
malowania artystycznego murali, Usługi miksowania muzyki, 
Usługi mistrzów ceremonii, Warsztaty w celach kulturalnych, 
Widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitar-
nej, Widowiska rewiowo-kabaretowe, Widowiska teatralne 
zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, Wypożycza-
nie książek z bibliotek, Wypożyczanie urządzeń wypoczyn-
kowych, Wystawianie produkcji w zakresie lekkiej rozrywki, 
Wystawianie zwierząt, Wystawy zwierząt, Wystawy zwierząt 
i tresura zwierząt, Prowadzenie wystaw zwierząt, Zajęcia 
sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [roz-
rywka / edukacja], Zamawianie artystów estradowych na im-
prezy (usługi organizatora), Zapewnianie atrakcji odwiedza-
jącym w celach rozrywkowych, Zapewnianie atrakcji odwie-
dzającym w celach kulturalnych, Zapewnianie dmuchanych 
domów do skakania do celów rekreacyjnych, Zapewnianie 
gier, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnianie infra-
struktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu, Zapewnianie obiektów treningowych do biegów 
z przeszkodami, Zapewnianie rozrywki online, Zapewnianie 
sal balowych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zapewnianie 
zajęć rekreacyjnych, Zarządzanie stroną artystyczną spekta-
kli teatralnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby 
rozrywki, Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, 
Zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, 
44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Wyna-
jem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Doradz-
two świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi pielęgna-
cji urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie 
zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi w za-
kresie porad kosmetycznych, Usługi spa, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, Ambulatoryj-
na opieka medyczna, Analizy medyczne do diagnostyki i le-
czenia ludzi, Badania medyczne, Badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, Analiza surowicy ludzkiej 
do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich 
do celów leczenia medycznego, Badania przesiewowe, Ba-
dania przesiewowe dotyczące serca, Badania poziomu cho-
lesterolu, Badania przesiewowe osteoporozy, Badania prze-
siewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, Badania 
rentgenowskie w celach medycznych, Badanie leków, alko-
holu i DNA do celów medycznych, Badanie leków w celach 
medycznych, Badanie na obecność narkotyków w organi-
zmie w zakresie nadużywania środków odurzających, Bada-
nie rozmazu metodą PAP, Badanie słuchu, Doradztwo doty-
czące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycz-
nych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia do-
legliwości medycznych, Doradztwo medyczne w zakresie 
ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo 
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo me-
dyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo medyczne 
w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, 
krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnospraw-

nych, balkoników do chodzenia i łóżek, Doradztwo w dzie-
dzinie rodzenia, Doradztwo w zakresie immunologii, Do-
radztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, Doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, Doradztwo w zakre-
sie potrzeb medycznych osób starszych, Doradztwo związa-
ne z badaniem słuchu, Informacja medyczna, Informacje 
związane z krwiodawstwem, Interpretacja sygnałów elektro-
kardiograficznych, Kliniki, Kliniki medyczne, Konsultacje me-
dyczne, Kompilacja raportów medycznych, Krwiodawstwo, 
Medyczne badania osób, Opieka pielęgniarska, Opieka palia-
tywna, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pa-
cjenta, Obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, 
Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycz-
nej, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, Organi-
zowanie leczenia medycznego, Pielęgniarstwo geriatryczne, 
Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, 
Poradnictwo medyczne, Poradnictwo medyczne związane 
z utratą słuchu, Poradnictwo medyczne związane ze stre-
sem, Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, Porady 
medyczne dla osób niepełnosprawnych, Prowadzenie pla-
cówek medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, 
Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub 
leczenia medycznego, Przeprowadzanie diagnozy chorób, 
Przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegają-
cych się o pracę, Przeprowadzanie testów u sportowców 
na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji wpły-
wających na poprawę wyników, Przeprowadzenie badań 
przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia 
chorób układu sercowo-naczyniowego, Przygotowywanie 
raportów dotyczących kwestii medycznych, Psychiatria, 
Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie usług badań 
przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc, Świad-
czenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania no-
wotworów, Świadczenie usług medycznych, Szpitale, Testy 
ciążowe, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie 
geriatrii, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie 
dermatologii, Udostępnianie informacji medycznych w dzie-
dzinie opieki zdrowotnej, Udostępnianie informacji on-line 
dotyczących onkologii, Udostępnianie raportów dotyczą-
cych badań medycznych osób, Udostępnianie wsparcia me-
dycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych le-
czeniu medycznemu, Udzielanie informacji dotyczących le-
czenia chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczy-
niowych przez internet, Udzielanie informacji medycznych 
w zakresie trucizn, Udzielanie informacji medycznej, Udziela-
nie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających 
za granicę, Udzielanie informacji online związanych z zapo-
bieganiem chorobom układu sercowo-naczyniowego i wy-
lewom, Udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywa-
nia leków, Udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy za po-
średnictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych 
z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złama-
nych kości, Udzielanie informacji związanych z usługami 
opieki pielęgniarskiej, Udzielanie informacji związanych 
z usługami medycznymi, Udzielanie informacji żywienio-
wych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów 
medycznych, Udzielanie informacji żywieniowych w zakre-
sie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów 
medycznych, Udzielanie porad medycznych w zakresie re-
dukcji masy ciała, Udzielanie wiadomości i informacji w dzie-
dzinie medycyny, Usługi analiz medycznych związane z le-
czeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, 
Usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, 
Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, 
Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi analiz 
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medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świad-
czone przez laboratoria medyczne, Usługi analiz medycz-
nych związanych z leczeniem osób, Usługi badań krwi, Usłu-
gi badań mammograficznych, Usługi badań medycznych 
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi ba-
dań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, Usługi badań 
przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, Usługi badań 
przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, Usługi badań 
przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, Usługi badań 
przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, Usługi badań prze-
siewowych w celu wykrycia raka piersi, Usługi badań przesie-
wowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, Usługi badań 
przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, Usługi badania cu-
krzycy, Usługi badania korzystania z leków, Usługi banków 
komórek macierzystych, Usługi banków krwi, Usługi banków 
tkanek oka, Usługi banku krwi pępowinowej, Usługi charyta-
tywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Usługi 
charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych 
dla osób potrzebujących, Usługi diagnostyki medycznej [te-
sty i analizy], Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia 
chorób skóry, Usługi doradcze dotyczące implantów prote-
tycznych, Usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnienio-
wych, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, 
Usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, 
Usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycz-
nych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów 
medycznych, Usługi doradcze w zakresie przyrządów me-
dycznych, Usługi doradcze w zakresie implantów ortope-
dycznych, Usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwy-
rodnieniowych, Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usługi 
doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi doradz-
twa medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi 
farm zdrowia [medyczne], Usługi ginekologiczne, Usługi im-
munodetekcji do celów medycznych, Usługi indywidual-
nych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
Usługi informacji medycznej, Usługi informacyjne w zakresie 
opieki medycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia [me-
dyczne], Usługi kurortów [medyczne], Usługi laboratoriów 
medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pa-
cjentów, Usługi laserowej korekty wzroku, Usługi laborato-
riów medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych 
od pacjentów, Usługi leczenia medycznego świadczone 
przez domy opieki, Usługi leczenia w zakresie płodności 
człowieka, Usługi lekarskie, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała czło-
wieka, Usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, Usłu-
gi medyczne w dziedzinie onkologii, Usługi medyczne, mia-
nowicie zapłodnienie in vitro, Usługi medyczne w dziedzinie 
nefrologii, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne 
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne 
w zakresie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie ba-
dań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, Usługi 
medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie 
leczenia bezdechu sennego, Usługi medyczne w zakresie le-
czenia przewlekłego bólu, Usługi medyczne w zakresie wy-
dawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], 
Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi medyczne 
w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego, Usługi medyczne związane 
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, 
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem komórek macierzystych, Usługi medyczne zwią-
zane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludz-
kiej, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem 
i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne 

związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komó-
rek ludzkich, Usługi medycznych badań przesiewowych 
w dziedzinie astmy, Usługi nastawiania kości, Usługi oceny 
medycznej, Usługi obrazowania medycznego, Usługi oceny 
medycznej świadczone dla pacjentów rehabilitowanych 
w celu prowadzenia leczenia i oceny jego efektywności, 
Usługi okulistyczne, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki 
dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], 
Usługi paramedyczne, Usługi opieki medycznej świadczone 
przez kliniki i szpitale, Usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, 
Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa medyczne-
go, Usługi prywatnych szpitali, Usługi psychiatryczne, Usługi 
przenośnych klinik medycznych, Usługi spa medycznych, 
Usługi świadczone przez szpitale, Usługi telemedyczne, 
Usługi terapii chelatowej, Usługi testów audiologicznych, 
Usługi transtelefonicznego monitorowania serca, Usługi 
udostępniania placówek medycznych, Usługi ultrasonogra-
ficzne dla celów medycznych, Usługi uroginekologiczne, 
Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi w zakresie au-
diologii, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie 
badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, 
Usługi w zakresie badania surowic, Usługi w zakresie badania 
moczu, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi 
w zakresie chemioterapii, Usługi w zakresie leczenia chirur-
gicznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi 
w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uza-
leżnionych, Usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, 
Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie 
medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami ge-
netycznymi, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, 
Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi 
w zakresie patologii, Usługi w zakresie przygotowywania ra-
portów medycznych, Usługi w zakresie szczepień, Usługi 
w zakresie wkłuwania się do żył, Usługi w zakresie wyszuki-
wania informacji medycznych, Usuwanie laserowe pającz-
ków naczyniowych, Wydawanie raportów medycznych, Wy-
konywanie badań medycznych, Wypożyczanie instrumen-
tów medycznych, Wypożyczanie instrumentów chirurgicz-
nych, Zapewnianie leczenia medycznego, Zapewnianie za-
plecza medycznego podczas imprez sportowych, Zdalne 
monitorowanie danych medycznych do diagnozowania 
medycznego i leczenia, Usługi dentystyczne, Konsultacje 
dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Doradztwo związa-
ne ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomato-
logii, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki sto-
matologicznej, Usługi ortodontyczne, Usługi protetyki sto-
matologicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji 
zębów, Usługi w zakresie wybielania zębów, Porady w zakre-
sie farmakologii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw, 
Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Udzielanie in-
formacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, 
Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi doradcze 
dotyczące farmaceutyków, Usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi dorad-
cze i informacyjne związane z produktami farmaceutyczny-
mi, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośred-
nictwem Internetu, związane z produktami farmaceutyczny-
mi, Usługi doradcze świadczone przez apteki, Usługi dorad-
cze w zakresie farmakologii, Usługi doradztwa farmaceutycz-
nego, Wydawanie środków farmaceutycznych, Usługi 
optyczne, Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Usługi 
przesiewowych badań wzroku, Badania optyczne, Optome-
tria, Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, 
Usługi optometryczne, Usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego, Analiza zachowania do celów medycznych, Badania 
psychologiczne, Badanie osobowości do celów psycholo-
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gicznych, Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego], Doradztwo psychologiczne, Doradztwo 
związane z psychologią integralną, Konsultacje psychiatrycz-
ne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, 
Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne, Po-
radnictwo psychologiczne dla personelu, Porady psycholo-
giczne, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przeprowadza-
nie testów psychologicznych do celów medycznych, Prze-
prowadzanie testów psychometrycznych do celów medycz-
nych, Przygotowywanie profili psychologicznych, Przygoto-
wywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, 
Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Sporządzanie ra-
portów psychologicznych, Terapia dialektyczno-behawioral-
na (DBT), Terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-
-behavioral therapy – CBT), Terapia psychologiczna dla ma-
łych dzieci, Terapia sztuką, Terapia z udziałem zwierząt [zoo-
terapia], Testy psychiatryczne, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Udzielanie informacji 
dotyczących modyfikacji zachowania, Udzielanie informacji 
z zakresu psychologii, Usługi badań przesiewowych w kie-
runku zaburzeń uwagi (ADD), Usługi badań przesiewowych 
w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem 
koncentracji uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych 
w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi badań prze-
siewowych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej 
z deficytem uwagi (ADHD), Usługi diagnozy psychologicz-
nej, Usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, Usłu-
gi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, Usługi 
psychologów, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychotera-
peutyczne, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicz-
nych, Usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego], Usługi w zakresie oceny psycholo-
gicznej, Usługi w zakresie psychologii pracy, Usługi w zakre-
sie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi w za-
kresie testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psy-
chologicznego, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn 
i aparatury medycznej, Wynajem łóżek specjalnie skonstru-
owanych do leczenia medycznego, Wynajem masek odde-
chowych do sztucznego oddychania, Wynajem sprzętu 
do celów medycznych, Wynajem urządzeń medycznych, 
Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, Wypożycza-
nie medycznych urządzeń rentgenowskich, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wypożyczanie sprzętu medycznego 
i służącego ochronie zdrowia, Wypożyczanie sprzętu szpital-
nego, Wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagno-
stycznych, Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie 
technologii medycznej, Wynajmowanie robotów chirurgicz-
nych, Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz 
do celów medycznych, Akupunktura, Aromaterapia, Badania 
przesiewowe [skriningowe], Badania na obecność alkoholu 
do celów medycznych, Badania w celu oceny zagrożenia dla 
zdrowia, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie 
sprawności fizycznej, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłu-
pa], Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, 
Domowa opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Dopasowywa-
nie aparatów słuchowych, Doradztwo dietetyczne, Doradz-
two dotyczące alergii, Doradztwo dotyczące ochrony zdro-
wia, Doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi 
[w zakresie zdrowia], Doradztwo genetyczne, Doradztwo 
w zakresie biorytmów, Doradztwo w zakresie diety i odży-
wiania się, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Do-
radztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo ży-
wieniowe, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, 
Dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, Dostarcza-

nie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Fizjoterapia, Hipnotera-
pia, Hospicja, Hydroterapia, Informacje dotyczące masażu, 
Konsultacje z dziedziny żywienia, Leczenie alergii, Leczenie 
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, 
Leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, Leczenie 
pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, Le-
czenie uzależnień, Leczenie uzależnienia od narkotyków, Le-
czenie w zakresie kontroli wagi ciała, Masaż, Masaż gorącymi 
kamieniami, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Masaż 
shiatsu, Masaż sportowy, Masaż tkanek głębokich, Masaże, 
Moksybucja, Monitorowanie pacjentów, Muzykoterapia 
w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, Nad-
zór nad programami redukcji wagi, Naprapatia, Ocena kon-
troli wagi, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Ochrona zdro-
wia, Opieka medyczna i zdrowotna, Medyczna opieka pielę-
gniarska, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyj-
nej, Opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdro-
wia (HMO), Opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, 
Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Opieka zdro-
wotna związana z hydroterapią, Opieka zdrowotna związana 
z głodówką, Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, 
Opieka zdrowotna związana z homeopatią, Opieka zdrowot-
na związana z osteopatią, Opieka zdrowotna związana z na-
turopatią, Opracowywanie indywidualnych programów re-
habilitacji fizycznej, Organizowanie zakwaterowania w sana-
toriach, Organizowanie zakwaterowania w domach dla re-
konwalescentów, Ośrodki zdrowia, Organizowanie zakwate-
rowania w domach spokojnej starości, Osteopatia, Pilates te-
rapeutyczny, Placówki rekonwalescencji, Planowanie i nad-
zorowanie diety, Planowanie i nadzorowanie diet odchudza-
jących, Planowanie programów odchudzających, Planowa-
nie rodziny, Pomoc osobom w rzucaniu palenia, Poradnic-
two dietetyczne, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Porad-
nictwo związane z terapią zajęciową, Poradnictwo żywienio-
we, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów me-
dycznych, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne do-
radztwo związane z dietą, Refleksologia, Rehabilitacja fizycz-
na, Rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, Sa-
natoria, Sporządzanie raportów dotyczących opieki zdro-
wotnej, Świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Świadczenie 
usług w zakresie programów odchudzania, Świadczenie 
usług w zakresie opieki zdrowotnej, Świadczenie usług z za-
kresu opieki zdrowotnej w domach, Świadczenie usług w za-
kresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wy-
jątkiem stomatologii, Talasoterapia, Terapia antynikotynowa, 
Terapia mowy, Terapia mowy i słuchu, Terapia tańcem, Tera-
pia w zakresie rzucenia palenia, Terapia zajęciowa i rehabilita-
cja, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, 
Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Udostępnianie zwierząt 
towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Udziela-
nie informacji dotyczących chiropraktyki, Udzielanie infor-
macji dotyczących badań fizykalnych, Udzielanie informacji 
dotyczących akupunktury, Udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie in-
formacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, 
Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odży-
wiania, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia 
przez telefon, Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie 
informacji związanych z odżywianiem, Udzielanie informacji 
związanych z suplementami diety i odżywczymi, Usługi ana-
liz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Usługi ba-



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT1/2023

rów tlenowych, Usługi dietetyków, Usługi domów opieki nad 
ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usłu-
gi domowej opieki zdrowotnej, Usługi doradcze dotyczące 
odżywiania, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie 
zdrowia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odży-
wiania, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [me-
dyczne], Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usłu-
gi doradcze w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie 
dietetyki, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi 
doradcze w zakresie laktacji, Usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, Usługi doradcze związane z dietą, Usługi doradztwa 
dietetycznego [medyczne], Usługi doradztwa w zakresie 
kontrolowania wagi, Usługi doradztwa związane z odchu-
dzaniem, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi doradztwa 
żywieniowego, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fi-
zjoterapii, Usługi hydroterapii domowej, Usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi 
informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi kliniczne 
w zakresie homeopatii, Usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, Usługi klinik zdrowia, Usługi konsultacji związane 
z masażami, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi masażu 
stóp, Usługi masażu w trakcie ciąży, Usługi mikrodermabrazji, 
Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki nad pacjentami hospita-
lizowanymi i dochodzącymi, Usługi opieki poporodowej dla 
kobiet, Usługi opieki wyręczającej w postaci domowej po-
mocy pielęgniarskiej, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki 
zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontrakto-
wanych jednostek służby zdrowia, Usługi opieki zdrowotnej 
w leczeniu choroby Alzheimera, Usługi pielęgniarskiej po-
mocy domowej, Usługi położnicze, Usługi położnicze [aku-
szeria], Usługi refleksologiczne, Usługi sanatoriów, Usługi sta-
wiania baniek, Usługi szpitalnych domów opieki, Usługi 
świadczone przez dietetyków, Usługi terapii autogenicznej, 
Usługi terapeutyczne, Usługi terapii głosu i terapii logope-
dycznej, Usługi terapii za pomocą komórek macierzystych, 
Usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy 
pielęgniarskiej, Usługi w zakresie akupresury, Usługi w zakre-
sie akupunktury, Usługi w zakresie chiropraktyki, Usługi w za-
kresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełno-
sprawności intelektualnej, Usługi w zakresie hydroterapii, 
Usługi w zakresie kontrolowania wagi, Usługi w zakresie le-
czenia uzależnień, Usługi w zakresie krioterapii, Usługi w za-
kresie leczenia bezsenności, Usługi w zakresie leczenia nało-
gu palenia, Usługi w zakresie medytacji, Usługi w zakresie 
muzykoterapii, Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze 
głowy, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie pa-
tologii związane z leczeniem osób, Usługi w zakresie plano-
wania programów redukcji wagi, Usługi w zakresie planowa-
nia diety odchudzającej, Usługi w zakresie Reiki, Usługi w za-
kresie terapii mowy, Usługi w zakresie terapii za pomocą 
światła, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie 
zorganizowanej opieki zdrowotnej, Usługi związane z banka-
mi tkanek ludzkich, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi 
terapeutyczne dla twarzy, Zapewnianie obiektów i sprzętu 
długoterminowej opieki, Zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie tymczasowej opieki 
zastępczej, Ziołolecznictwo, Higiena i pielęgnacja urody dla 
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Opieka nad 
zwierzętami, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domo-
wych, Doradztwo w zakresie ogrodnictwa, Doradztwo w za-
kresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi doradcze 
dotyczące rolnictwa, Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, 
Usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, Udzielanie infor-
macji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, 
Udzielanie informacji online na temat usług związanych 
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Doradztwo w za-
kresie rolnictwa, Doradztwo rolnicze, Usługi w zakresie rol-

nictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Doradztwo 
z zakresu ogrodnictwa, Projektowanie krajobrazów, Usługi 
w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych, Hodowa-
nie roślin, Informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, 
Kwiaciarstwo, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo krajobrazowe, 
Ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych 
do wnętrz budynków, Pielęgnacja ogrodów, Pielęgnacja 
ogrodów lub rabat kwiatowych, Pielęgnacja trawników, Pie-
lęgnowanie roślin doniczkowych, Projektowanie kompozycji 
kwiatowych, Sadzenie drzew ogrodowych, Sadzenie roślin, 
Szkółki drzew, Udostępnianie informacji o identyfikacji roślin 
i kwiatów do celów ogrodniczych, Udostępnianie informacji 
na temat ogrodnictwa, Udzielanie informacji związanych 
z sadzeniem drzew ogrodowych, Usługi doradcze w zakresie 
ogrodnictwa, Usługi doradcze w zakresie upraw w związku 
z ogrodnictwem, Usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa 
wodnego, Usługi doradcze związane z uprawą roślin, Usłu-
gi informacyjne dotyczące używania substancji chemicz-
nych w ogrodnictwie, Usługi informacyjne dotyczące uży-
wania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, Usługi dorad-
cze w zakresie układania darni, Usługi doradcze w zakresie 
wyboru darni, Usługi informacyjne z zakresu flory, Usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozów w ogrodnic-
twie, Usługi koszenia trawników, Usługi ogrodnicze, Usługi 
pielęgnacji ogródków, Usługi ogrodnika i usługi ogrodni-
cze, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi pielęgnowania 
trawników, Usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze], 
Usługi projektowania w zakresie układania kwiatów, Usługi 
w zakresie układania kwiatów, Usługi z zakresu szkółek ro-
ślin, Wypożyczanie kwiatów.

(210) 550034 (220) 2022 12 06
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 04.05.03, 04.05.02, 26.04.03, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, Towary nie odnoszą się do gier, 7 Urządzenia au-
tomatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyj-
mowania, sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz 
części do tych urządzeń, Towary nie odnoszą się do gier, 
9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe 
służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek 
i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i pro-
gramy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów 
powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, ban-
komaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplika-
cje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Edukacyjne aplikacje mobilne, 
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Modele do rze-
czywistości wirtualnej, Oprogramowanie rzeczywistości wir-
tualnej dla telekomunikacji, Symulatory ruchu do wirtualnej 
rzeczywistości, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej 
do edukacji, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania komunikacji, Urządzenia do komunikacji bezprze-
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wodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, 
Platformy oprogramowania komputerowego, Aplikacje 
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputero-
wymi do noszenia na sobie, Towary nie odnoszą się do gier, 
16 Bony upominkowe, Bony wartościowe, Bony, Towary 
nie odnoszą się do gier, 35 Wynajmowanie powierzchni 
reklamowej, Usługi w zakresie kolportażu materiałów rekla-
mowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, 
Usługi publikowania tekstów reklamowych, Obsługa progra-
mów lojalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Admi-
nistrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, mo-
tywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, Ad-
ministrowanie programów lojalnościowych obejmujących 
zniżki lub zachęty, Organizowanie konsumenckich progra-
mów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Doradztwo orga-
nizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klien-
tów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, 
Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów, Promowanie sprzedaży za po-
średnictwem programów lojalnościowych dla klientów, 
Organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi 
w zakresie działalności gospodarczej i programami lojal-
nościowymi, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart 
lojalnościowych, Marketing cyfrowy, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi nie odnoszą 
się do gier, 36 Obsługa płatności, Obsługa płatności i prze-
twarzanie płatności związanych z usługami pocztowymi 
i kurierskimi, Usługi płatności finansowych, Usługi płatności 
bezdotykowych, Usługi płatności bezdotykowych związa-
nych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Usługi w zakresie 
elektronicznych płatności, Usługi w zakresie elektronicznych 
płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, 
Usługi płatności internetowych związanych z usługami pocz-
towymi i kurierskimi, Usługi finansowe, Usługi depozytowe, 
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia towarów, Wydawanie bonów 
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 
Wymiana wirtualnej waluty, Emisja bonów wartościowych 
w postaci bonów upominkowych, Wydawanie kart przed-
płaconych i bonów, Wydawanie bonów używanych jako pie-
niądze, Emisja i wykupywanie bonów wartościowych, Emisja 
talonów, kuponów i bonów wartościowych, Udzielanie infor-
macji związanych z emisją bonów wartościowych, Emisja bo-
nów wartościowych w związku z programami motywacyjny-
mi, Emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność 
klienta, Emisja bonów wartościowych w ramach programu 
członkowskiego dla klientów, Wydawanie kart do płatno-
ści elektronicznych w związku z programami bonusowymi 
i programami nagród, Usługi nie odnoszą się do gier, 38 Wir-
tualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wy-
syłanie wiadomości tekstowych, Transfer cyfrowy danych, 
Przesyłanie informacji cyfrowych, Usługi bezprzewodowe-
go przesyłania wiadomości cyfrowych, Usługi komunikacji 
internetowej, Komunikacja przez sieci elektroniczne, Usługi 
w zakresie komunikacji interaktywnej, Usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie elektronicznej komunikacji, Komunikacja 
elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatro-
omów], linii chatowych i forów internetowych, Zapewnianie 
dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu 

do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów 
internetowych, Usługi nie odnoszą się do gier, 39 Usługi ku-
rierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie 
informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towa-
rów, Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi do-
starczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń 
pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi maklerstwa 
transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o składo-
waniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, 
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególno-
ści magazynowanie, odbiór i transport pakietów i paczek, 
Śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca 
składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów, 
pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach, 
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi trans-
portu listów, ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte 
w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazy-
nowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywno-
ści, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów 
spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie I składowanie, 
Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związa-
ne z magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, Od-
biór, transport i dostawa towarów, Informacja o magazyno-
waniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o trans-
porcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, 
Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transpor-
tu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów pod-
czas transportu [informacje dotyczące transportu], Usługi 
nie odnoszą się go gier, 42 Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Zarządzanie za-
sobami cyfrowymi, Elektroniczne przechowywanie obrazów 
cyfrowych, Hosting treści cyfrowych w Internecie, Zapew-
nianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku 
w komunikacji, Usługi nie odnoszą się do gier.

(210) 550035 (220) 2022 12 06
(731) STOLARSKI RAFAŁ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Aflopa
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne su-
plementy diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Su-
plementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wyma-
ganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, 
Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy die-
ty i preparaty dietetyczne, Suplementy diety poprawiające 
kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się 
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z pierwiast-
ków śladowych, Suplementy diety składające się z witamin, 
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suple-
menty diety stosowane w poście modyfikowanym, Suple-
menty diety w płynie, Suplementy diety z białkiem sojowym, 
Suplementy diety z kwasem foliowym, Suplementy diety 
z pszenicy, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające wę-
giel aktywny, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, 
Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżywcze 
składające się z ekstraktów z grzybów, Suplementy z wap-
niem, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie, 
Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Suplementy 
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żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, 
Leki ziołowe, Lekarstwa, Leki wzmacniające, Leki dla ludzi, 
Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych.

(210) 550039 (220) 2022 12 06
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 04.05.02, 04.05.03, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, Towary nie odnoszą się do gier, 7 Urządzenia au-
tomatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyj-
mowania, sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz 
części do tych urządzeń, Towary nie odnoszą się do gier, 
9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe 
służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek 
i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i pro-
gramy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów 
powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, ban-
komaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplika-
cje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Edukacyjne aplikacje mobilne, 
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Modele do rze-
czywistości wirtualnej, Oprogramowanie rzeczywistości wir-
tualnej dla telekomunikacji, Symulatory ruchu do wirtualnej 
rzeczywistości, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej 
do edukacji, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania komunikacji, Urządzenia do komunikacji bezprze-
wodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, 
Platformy oprogramowania komputerowego, Aplikacje 
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputero-
wymi do noszenia na sobie, Towary nie odnoszą się do gier, 
16 Bony upominkowe, Bony wartościowe, Bony, Towary 
nie odnoszą się do gier, 35 Wynajmowanie powierzchni 
reklamowej, Usługi w zakresie kolportażu materiałów rekla-
mowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, 
Usługi publikowania tekstów reklamowych, Obsługa progra-
mów lojalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Admi-
nistrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, mo-
tywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, Ad-
ministrowanie programów lojalnościowych obejmujących 
zniżki lub zachęty, Organizowanie konsumenckich progra-
mów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Doradztwo orga-
nizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klien-
tów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, 
Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów, Promowanie sprzedaży za po-
średnictwem programów lojalnościowych dla klientów, 
Organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi 
w zakresie działalności gospodarczej i programami lojal-
nościowymi, Organizowanie programów lojalnościowych 

do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart 
lojalnościowych, Marketing cyfrowy, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi nie odnoszą 
się do gier, 36 Obsługa płatności, Obsługa płatności i prze-
twarzanie płatności związanych z usługami pocztowymi 
i kurierskimi, Usługi płatności finansowych, Usługi płatności 
bezdotykowych, Usługi płatności bezdotykowych związa-
nych z usługami pocztowymi i kurierskimi, Usługi w zakresie 
elektronicznych płatności, Usługi w zakresie elektronicznych 
płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, 
Usługi płatności internetowych związanych z usługami pocz-
towymi i kurierskimi, Usługi finansowe, Usługi depozytowe, 
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia towarów, Wydawanie bonów 
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 
Wymiana wirtualnej waluty, Emisja bonów wartościowych 
w postaci bonów upominkowych, Wydawanie kart przed-
płaconych i bonów, Wydawanie bonów używanych jako pie-
niądze, Emisja i wykupywanie bonów wartościowych, Emisja 
talonów, kuponów i bonów wartościowych, Udzielanie infor-
macji związanych z emisją bonów wartościowych, Emisja bo-
nów wartościowych w związku z programami motywacyjny-
mi, Emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność 
klienta, Emisja bonów wartościowych w ramach programu 
członkowskiego dla klientów, Wydawanie kart do płatno-
ści elektronicznych w związku z programami bonusowymi 
i programami nagród, Usługi nie odnoszą się do gier, 38 Wir-
tualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wy-
syłanie wiadomości tekstowych, Transfer cyfrowy danych, 
Przesyłanie informacji cyfrowych, Usługi bezprzewodowe-
go przesyłania wiadomości cyfrowych, Usługi komunikacji 
internetowej, Komunikacja przez sieci elektroniczne, Usługi 
w zakresie komunikacji interaktywnej, Usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie elektronicznej komunikacji, Komunikacja 
elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatro-
omów], linii chatowych i forów internetowych, Zapewnianie 
dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu 
do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów 
internetowych, Usługi nie odnoszą się do gier, 39 Usługi ku-
rierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie 
informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towa-
rów, Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi do-
starczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń 
pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi maklerstwa 
transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o składo-
waniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, 
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególno-
ści magazynowanie, odbiór i transport pakietów i paczek, 
Śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca 
składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów, 
pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach, 
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi trans-
portu listów, ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte 
w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazy-
nowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywno-
ści, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów 
spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie I składowanie, 
Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związa-
ne z magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, Od-
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biór, transport i dostawa towarów, Informacja o magazyno-
waniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o trans-
porcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, 
Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transpor-
tu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów pod-
czas transportu [informacje dotyczące transportu], Usługi 
nie odnoszą się go gier, 42 Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Zarządzanie za-
sobami cyfrowymi, Elektroniczne przechowywanie obrazów 
cyfrowych, Hosting treści cyfrowych w Internecie, Zapew-
nianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku 
w komunikacji, Usługi nie odnoszą się do gier.

(210) 550042 (220) 2022 12 06
(731) DYMEK LESZEK PROMERSO, Dylów Rządowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMERSO

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towa-
rów jak: odzież ochronna chroniąca przed urazami, odzież 
ochronna o dużej widoczności, odzież ochronna chroniąca 
przed wypadkami lub urazami, ochronna odzież termiczna 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, skarpety chroniące 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, zabezpie-
czające nakrycia głowy, nakrycia głowy ochronne, nakrycia 
głowy do ochrony przed urazami, odzież skórzana do ochro-
ny przeciwko wypadkom lub urazom, ochronne obuwie 
robocze, obuwie ochronne, obuwie ochronne zapobiegają-
ce wypadkom lub urazom, obuwie służące ochronie przez 
wypadkami i ogniem, obuwie ochronne przeciw zagroże-
niom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wyciekom 
chemicznym, rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, rękawice do ochrony przed wypadkami 
lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony 
przed urazami, jednorazowe rękawiczki do użytku laborato-
ryjnego, nauszniki do słuchawek, okulary ochronne, okulary 
ochronne do ochrony oczu, przyłbice do spawania, gogle 
ochronne, kaski zabezpieczające, maski ochronne, ochronne 
maski na twarz do kasków ochronnych, koce gaśnicze, węże 
gaśnicze, gaśnice, systemy gaśnicze, dozowniki, niemetalo-
we znaki drogowe [świecące], niemetalowe znaki drogowe 
[mechaniczne], odzież ochronna zakładana na ubrania, ma-
ski ochronne [odzież], fartuchy, fartuchy z tworzyw sztucz-
nych, bluzy polarowe, kurtki bluzy, bielizna, skarpety spor-
towe, czapki [nakrycia głowy], czapki jako nakrycia głowy, 
odzież skórzana, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
kalosze [obuwie], obuwie robocze, obuwie sportowe, obu-
wie przeciwdeszczowe, obuwie gumowe, odzież przeciw-
deszczowa, rękawiczki, rękawiczki dziane, nauszniki [odzież], 
nasiona jadalne, kwiaty, rośliny, nasiona, ziarna [zboże], po-
karm dla zwierząt domowych, 39 Usługi pośrednictwa trans-
portowego, Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usługi 
informacyjne związane z transportem, Skomputeryzowane 

usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, Wy-
pożyczanie środków transportu, Przewóz towarów, Usługi 
przewozu, Transport pasażerów i ładunków, Usługi w za-
kresie spedycji towarów, Usługi w zakresie transportu to-
warów, Transport pasażerski, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, Usługi transportu żywności, Usługi przewozowe 
towarów, Transport żywności, Transport towarów, Dostawa 
towarów, Dostawa produktów spożywczych, Dystrybucja 
[transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, Dostawa 
żywności, Odbiór, transport i dostawa towarów, Usługi trans-
portowe, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia.

(210) 550047 (220) 2022 12 08
(731) SOUNDSCAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) muzaic

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobil-
ne aplikacje, Oprogramowanie do komponowania muzyki, 
Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do opieki zdro-
wotnej, 35 Usługi handlu detalicznego online w zakresie mu-
zyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego onli-
ne w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną 
muzykę i nagrane filmy do pobrania, 38 Dostarczanie muzy-
ki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, 41 Dostarczanie roz-
rywki w postaci nagranej muzyki, Komponowanie muzyki dla 
osób trzecich, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ścią-
gnięcia] na witrynach internetowych MP3, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stro-
nach MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
z witryn internetowych MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnię-
cia] z Internetu, Usługi w zakresie komponowania muzyki.

(210) 550053 (220) 2022 12 07
(731) AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Mała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROCZAS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.07.05, 26.07.25, 26.01.01, 26.01.06, 
26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 26.13.25

(510), (511) 1 Biostymulatory roślin, Biologiczne preparaty, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych stoso-
wane w rolnictwie, Dodatki chemiczne do środków owado-
bójczych stosowane w rolnictwie, Fosforany [nawozy], Geny 
nasion do produkcji rolniczej, Gips do stosowania jako nawóz, 
Gleba do upraw, Glina porowata do hydroponicznej uprawy 
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roślin [substrat], Hormony przyspieszające dojrzewanie owo-
ców, Humus, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy z mączki 
rybnej, Organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz], 
Podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], Pokrycia hu-
musowe, Preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku me-
dycznego i weterynaryjnego stosowane w rolnictwie, Pre-
paraty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbo-
żowych, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Preparaty 
z mikroelementów dla roślin, Superfosfaty [nawozy], Środki 
chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicy-
dów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki 
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, her-
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
Środki do ochrony nasion, Środki chemiczne do zapobiega-
nia chorobom winorośli, 7 Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dojarki mechaniczne, Dmuchawy do sprężania, zasysania 
i transportu ziarna, Elewatory rolnicze, Elewatory zbożowe, 
Inkubatory do jaj, Kombajny zbożowe, Kultywatory [maszy-
ny], Lemiesze pługów, Łuskarki ziarna, Maszyny do uprawia-
nia ziemi do użytku rolniczego, Maszyny rolnicze, Mecha-
niczne podajniki paszy dla zwierząt, Młocarnie, Narzędzia 
rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Pługi używane w rol-
nictwie, Prasy do paszy, Przetrząsacze do siana, Sieczkarnie, 
Siewniki, Snopowiązałki, Żniwiarki i snopowiązałki, 12 Ciągni-
ki wykorzystywane w rolnictwie, Nadwozia pojazdów rolni-
czych, Polewaczki [pojazdy] wykorzystywane w rolnictwie, 
Pojazdy do poruszania się drogą lądową, wykorzystywane 
w rolnictwie, Przyczepy [pojazdy] wykorzystywane w rolnic-
twie, Samochody, 35 Administrowanie programami lojalno-
ści konsumenta w rolnictwie, Badania biznesowe w branży 
rolniczej, Badania rynkowe w rolnictwie, Dostarczanie infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych 
w rolnictwie, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, Marketing ukierun-
kowany w rolnictwie, Organizacja wydarzeń komercyjnych 
w rolnictwie, Pokazy towarów, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej w rolnictwie, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub 
marketingowych, Publikowanie tekstów reklamowych w rol-
nictwie, Reklama w rolnictwie, Reklama korespondencyjna 
wykorzystywana w rolnictwie, Reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej wykorzystywana w rolnictwie, 
Telemarketing wykorzystywany w rolnictwie, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej wykorzystywane w rolnictwie, Usługi 
lobbingu handlowego wykorzystywane w rolnictwie, Usługi 
marketingowe wykorzystywane w rolnictwie, Usługi tworze-
nia kontaktów sprzedażowych w rolnictwie, 41 Organizowa-
nie balów, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie koncertów, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów, Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie loterii, Orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie].

(210) 550054 (220) 2022 12 07
(731) CPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 37 Sprzątanie domów, Sprzątanie szpitali, Sprzą-
tanie nieruchomości, Sprzątanie hoteli, Sprzątanie podda-
szy, Sprzątanie fabryk, Sprzątanie szkół, Sprzątanie sklepów, 
Sprzątanie toalet publicznych, Sprzątanie bojlerów przemy-
słowych, Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie zakła-
dów przemysłowych, Sprzątanie pomieszczeń biurowych, 
Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie terenów publicz-
nych, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie budynków 
użyteczności publicznej, Sprzątanie pomieszczeń na ła-
dunki, Usługi porządkowania domów [sprzątanie], Sprząta-
nie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie dróg 
dojazdowych na budowy, Sprzątanie klubów na podstawie 
umowy, Sprzątanie biur na podstawie umowy, Zewnętrzne 
i wewnętrzne sprzątanie samolotów, Sprzątanie centrów 
rekreacyjnych na podstawie umowy, Sprzątanie budynków 
biurowych i lokali handlowych, Usługi czyszczenia związa-
ne ze sprzątaniem przemysłowym, Udzielanie informacji 
związanych ze sprzątaniem budynków, Sprzątanie obiektów 
przed imprezami i po imprezach.

(210) 550065 (220) 2022 12 08
(731) ENJOY THE CHOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Formowane teksturowane białko roślinne 
do użytku jako substytut mięsa, Gotowe dania warzywne, 
Kiełbaski wegetariańskie, Przekąski na bazie warzyw, Roślin-
ne substytuty mleka, Soki roślinne do gotowania, Substytuty 
mięsa, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Tłuszcze roślinne 
do celów spożywczych, Tłuszcze roślinne do gotowania, 
Wędliny wegetariańskie, Burgery warzywne, Burgery sojowe, 
Burgery z tofu, Gotowe produkty z warzyw, Oleje roślinne 
do celów spożywczych.

(210) 550068 (220) 2022 12 08
(731) IGNATIUK ALEKSANDRA AMI, Małdyty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OM OLA MODA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież damska.

(210) 550070 (220) 2022 12 08
(731) RUTKOWSKA ELŻBIETA, Grabówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELMiR
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Blaty stołowe, Drzwi do mebli, Kartoteki 
[meble], Łóżka, Meble, Meble biurowe, Meble szkolne, Nogi 
do mebli, Pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], 
Półki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki magazy-
nowe, Przenośne biurka, Przewijaki, Pulpity [meble], Stojaki 
do wystawiania gazet, Stojaki na kapelusze, Stojaki na pa-
rasole, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, półki, Stoliczki 
na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome 
pod komputery, Szafki na bagaż, Szafki na lekarstwa, Szafy 
wnękowe, Szafki zamykane, Szuflady [części mebli], Toaletki, 
Wolnostojące przepierzenia [meble].

(210) 550072 (220) 2022 12 08
(731) SUTRYK JOANNA JPHARMA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Scent of beauty

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki, Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Perfumy.

(210) 550077 (220) 2022 12 08
(731) JAROSZ GABRIELA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) podonails

(531) 02.03.30, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami takimi jak: kremy do demakijażu, olejki do cia-
ła, balsamy do ciała, preparaty do kuracji paznokci, prepa-
raty do wzmacniania paznokci, kremy do twarzy, kremy 
nielecznicze, kremy oczyszczające, kremy odżywcze, kremy 
ochronne, kremy złuszczające, szampony, kosmetyczne 
peelingi do ciała, peelingi złuszczające do ciała, peelingi 
złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, eliksiry 
na łuszczycę, pudry na grzybicę stóp, wkładki do obuwia, 
preparaty na grzybicę stóp.

(210) 550082 (220) 2022 12 08
(731) DZIUBA ANTON, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2TOP

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 41 Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe.

(210) 550083 (220) 2022 12 08
(731) DZIUBA ANTON, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOUBLETOP

(531) 26.04.02, 26.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 41 Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe.

(210) 550088 (220) 2022 12 08
(731) INCREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE LEGEND OF ROCK SYMPHONIC

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.01, 22.01.15, 25.01.01, 25.01.25, 
03.07.17, 24.17.12, 03.07.19, 05.05.19

(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kultural-
nych i artystycznych, Organizowanie festiwali, Organizowa-
nie imprez muzycznych, Organizowanie widowisk scenicz-
nych, Produkcja widowisk, Rozrywka z udziałem muzyki, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Koncerty muzyczne, Rezerwacja biletów na imprezy kultural-
ne, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multime-
dialna i usługi fotograficzne.

(210) 550098 (220) 2022 12 08
(731) WÓJCIAK MICHAŁ, Nałęczów
(540) (znak słowny)
(540) ROYAL ANGEL LUXURY JEWELRY
(510), (511) 14 Metale szlachetne i ich stopy, Pudełka 
na biżuterię [szkatułki lub puzderka], Szkatułki na biżuterię 
nie z metalu, Biżuteria, Przyrządy zegarmistrzowskie, Wyroby 
biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Kamienie szlachetne, perły, 
metale szlachetne i ich imitacje, Kamienie szlachetne i półsz-
lachetne, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Przyrządy chronolo-
giczne, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych.

(210) 550102 (220) 2022 12 08
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Q-Doręczenia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 24.01.01
(510), (511) 9 Ekrany wideo, elektroniczne tablice wy-
świetlające, interaktywne tablice elektroniczne, interfejsy 
komputerowe, 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, bezpośrednia reklama pocztowa, marketing 
ukierunkowany, reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi komunikacji korporacyjnej, rekla-
my radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 
rozwijanie koncepcji reklamowych, 38 Poczta elektronicz-
na, przesyłanie wiadomości, transmisja plików cyfrowych, 
39 Dostarczanie wiadomości, 42 Konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, przechowywanie danych elektronicznych, świad-
czenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników 
przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla apli-
kacji online.

(210) 550106 (220) 2022 12 09
(731) BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czyżowice
(540) (znak słowny)
(540) Mandal
(510), (511) 19 Wyroby z materiałów budowlanych niemeta-
lowych: kostka brukowa, zestaw mozaikowych betonowych 
kształtek brukarskich, płyty ażurowe betonowe, palisady 
betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalo-
we, pokrycia niemetalowe ścian, terakota.

(210) 550108 (220) 2022 12 08
(731) WALCZAK ANNA, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czas się weselić

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 02.09.01, 26.11.02, 
26.11.13

(510), (511) 41 Fotografia, Fotoreportaże, Usługi studia na-
grań, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi rozrywko-
we, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie aparatów 
radiowych i telewizyjnych.

(210) 550115 (220) 2022 12 09
(731) NIECZAJ KAZIMIERA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AFRODYTA Bride Couture

(531) 02.09.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 25 Suknie ślubne.

(210) 550116 (220) 2022 12 09
(731) CORTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci internet, następujących to-
warów: komputery, laptopy, notebooki, monitory, telefony, 
smartfony, smartwatche, tablety, słuchawki, głośniki, myszki, 
klawiatury, rysiki do urządzeń elektronicznych, rysiki do ta-
bletów i smartfonów, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
sprzęt przetwarzający dane, oprogramowanie ładowalne 
oraz stałe, sprzęt komputerowy, urządzenia do nagrywania 
i transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetycz-
ne oraz cyfrowe i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z na-
graniami, części do komputerów, czytniki optyczne, interfej-
sy, podzespoły oraz osprzęt komputerowy, programy kom-
puterowe, gry komputerowe, aparaty fotograficzne cyfrowe 
i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony 
komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, urządzenia 
multimedialne i fotograficzne, urządzenia mierzące i wy-
krywające oraz monitorujące i kontrolujące, urządzenia na-
wigacyjne i naprowadzające, urządzenia lokalizacyjne oraz 
do namierzania celu i kartograficzne, kable i adaptery, wtycz-
ki elektryczne, złącza elektryczne, powerbanki, ładowarki 
do urządzeń elektronicznych, zegarki w tym smartwatche, 
paski do zegarków, folie ochronne do zegarków, smartfo-
nów i tabletów, obudowy do zegarków, pamięci flash, drony, 
przystawki smart tv, piloty do urządzeń elektronicznych, ak-
cesoria do telefonów komórkowych, smartfonów, laptopów 
i tabletów, etui do telefonów komórkowych, smartfonów, 
laptopów i tabletów, uchwyty, stojaki i podstawki do tele-
fonów komórkowych, smartfonów, laptopów i tabletów, 
zabawki edukacyjne, czujniki elektroniczne, dyski twarde, 
napędy DVD i Blueray, skanery, drukarki, projektory, wagi 
domowe, ciśnieniomierze, rutery, switche (przełączniki elek-
troniczne), 37 Instalowanie, wsparcie techniczne, naprawa, 
utrzymywanie i konserwacja sieci komputerowych, sprzę-
tu komputerowego, komputerów, laptopów, notebooków, 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, telefonów ko-
mórkowych, smartfonów, tabletów, smartwatchy, urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, Informacja i doradztwo 
dotyczące instalacji, wsparcia technicznego, napraw, utrzy-
mywania i konserwacji sieci komputerowych, sprzętu kom-
puterowego, komputerów laptopów, notebooków, kompu-
terowych urządzeń peryferyjnych, telefonów komórkowych, 
smartfonów, tabletów, smartwatchy, urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, Usługi serwisowe sprzętu komputerowe-
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go, komputerów, laptopów, notebooków, komputerowych 
urządzeń peryferyjnych, telefonów komórkowych, smartfo-
nów, tabletów, smartwatchy, urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych, Serwis urządzeń elektronicznych.

(210) 550118 (220) 2022 12 09
(731) ZAKOVENKO-BRYJA ALINA LASERHALL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LASERHALL
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, 
Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów.

(210) 550125 (220) 2022 12 09
(731) PIOTROWSKI ANDRZEJ ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU 

ELMET-TOOLS, Pisarzowice
(540) (znak słowny)
(540) Kemi
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty chemiczne do użytku 
przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: produkty chemiczne do celów 
przemysłowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: substancje chemiczne do celów 
przemysłowych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: preparaty chemiczne do użytku 
przemysłowego, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: produkty chemiczne do celów 
przemysłowych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: substancje chemiczne do celów 
przemysłowych.

(210) 550126 (220) 2022 12 09
(731) GARGULA JACEK INVEST HORECA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVEST HORECA

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 11 Frytkownice stosowane w gastronomii prze-
mysłowej.

(210) 550128 (220) 2022 12 09
(731) SOWIŃSKI KORNEL SOWINS, Orchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artmaker

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie farb, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie farb, Usługi sprzedaży 
detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednic-
twem internetu, w zakresie farb, Usługi sprzedaży hurtowej 
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem inter-
netu, w zakresie farb, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów malarskich, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
akcesoriów malarskich, Usługi sprzedaży detalicznej prowa-
dzonej na odległość, w tym za pośrednictwem internetu, 
w zakresie akcesoriów malarskich, Usługi sprzedaży hurtowej 

prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem inter-
netu, w zakresie akcesoriów malarskich, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów rękodzielniczych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów rękodzielniczych, 
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, 
w tym za pośrednictwem internetu, w zakresie akcesoriów 
rękodzielniczych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej 
na odległość, w tym za pośrednictwem internetu, w zakresie 
akcesoriów rękodzielniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów do tworzenia ozdób, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie akcesoriów do tworzenia ozdób, 
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, 
w tym za pośrednictwem internetu, w zakresie akcesoriów 
do tworzenia ozdób, Usługi sprzedaży hurtowej prowa-
dzonej na odległość, w tym za pośrednictwem internetu, 
w zakresie akcesoriów do tworzenia ozdób, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów plastycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów plastycznych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym 
za pośrednictwem internetu, w zakresie artykułów plastycz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, 
w tym za pośrednictwem internetu, w zakresie artykułów 
plastycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie arty-
kułów papierniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
artykułów papierniczych, Usługi sprzedaży detalicznej pro-
wadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem internetu, 
w zakresie artykułów papierniczych, Usługi sprzedaży hur-
towej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem 
internetu, w zakresie artykułów papierniczych.

(210) 550135 (220) 2022 12 10
(731) GOŁĘBIOWSKI MATEUSZ PRYZMAT MEDIA, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HiPANDi

(531) 03.01.15, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 20 Poduszki do podpierania do użycia w siedze-
niach dla dzieci, Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż 
bielizna pościelowa], 24 Kocyki dziecięce, Kocyki do owijania 
niemowląt, Kocyki dla niemowląt [rożki], Koce do łóżeczek 
dziecięcych.

(210) 550136 (220) 2022 12 11
(731) NYCZ ADAM, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) AUDIOLAKE FESTIVAL
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami roz-
rywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kul-
turalną.

(210) 550137 (220) 2022 12 11
(731) BROWAR TORUŃSKI TORUŃ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
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(540) Copernicus
(510), (511) 32 Piwo, Piwo rzemieślnicze, Piwo i piwo bezal-
koholowe.

(210) 550139 (220) 2022 12 12
(731) KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paprotnia
(540) (znak słowny)
(540) KUPIEC FITOS
(510), (511) 30 Wafle ryżowo-kukurydziane, Wafle kukury-
dziane.

(210) 550140 (220) 2022 12 12
(731) KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paprotnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUPIEC 1987 FITOS

(531) 05.03.15, 26.01.03, 27.05.01, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 30 Wafle ryżowo-kukurydziane, Wafle kukury-
dziane.

(210) 550143 (220) 2022 12 12
(731) MANUFAKTURA ŻURU I BARSZCZU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Nowa Wieś

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA PISKORKOWIE ADAM I ANTONI

(531) 05.07.02, 26.11.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Czekolada, Produkty zbożowe, Batoniki 
zbożowe, Potrawy na bazie mąki, Makarony, Żur, Zakwas, Żu-
rek na zakwasie, Barszcz czerwony na zakwasie, Barszcz biały, 
Wyroby piekarnicze, Pieczywo pszenne i żytnie, Chleb, Chleb 
bezdrożdżowy, Chlebki w formie miseczek do żurku, Chleb 
na zakwasie, Chleb dyniowy, Napoje na bazie zakwasu, Kwas 
chlebowy, Ocet piwny, Zaczyn z drożdży, Bułki na rozczynie, 
Bułeczki słodkie, Pieczywo imbirowe, Bułka tarta, Chipsy, 
Ciasta, Ciasta mączne, Drożdżówki, Mięso w cieście, Mięso 
zapiekane w cieście, Gofry, Kluski, Gotowe potrawy z klusek, 
Torty, Przekąski zbożowe, Ciastka, Ciasteczka, Suchary, Pizza, 
Kanapki, Herbatniki, Kasze spożywcze, Pierożki na bazie mąki, 
Tarty (z owocami), Wyroby cukiernicze na bazie owsa, Wy-
roby cukiernicze, Mąka, Żywność na bazie mąki, Przyprawy, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także 
sprzedaży online, następujących towarów: kawy, czekola-
dy, produktów zbożowych, batoników zbożowych, potraw 

na bazie mąki, makaronów, żuru, zakwasu, żurku na zakwasie, 
barszczu czerwonego na zakwasie, barszczu białego, wyro-
bów piekarniczych, pieczywa pszennego i żytniego, chle-
ba, chleba bezdrożdżowego, chlebków w formie miseczek 
do żurku, chleba na zakwasie, chleba dyniowego, napojów 
na bazie zakwasu, kwasu chlebowego, octu piwnego, zaczy-
nu z drożdży, bułek na rozczynie, bułeczek słodkich, pieczy-
wa imbirowego, bułki tartej, chipsów, ciast, ciast mącznych, 
drożdżówek, mięsa w cieście, mięsa zapiekanego w cieście, 
gofrów, kluseczek, gotowych potraw z klusek, tortów, prze-
kąsek zbożowych, ciastek, ciasteczek, sucharów, pizzy, kana-
pek, herbatników, kaszy spożywczych, pierożków na bazie 
mąki, tart (z owocami), wyrobów cukierniczych na bazie 
owsa, wyrobów cukierniczych, mąki, żywności na bazie 
mąki, przypraw, Reklama, Informacja handlowa, Telemarke-
ting, Reklama prasowa, Rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych: ulotki, prospekty, druki, 43 Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Ka-
feterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Stołówki, Usługi barowe, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Podawanie potraw i napojów, Usługi cateringowe, 
Przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz 
ich dostawa.

(210) 550144 (220) 2022 12 12
(731) MANUFAKTURA ŻURU I BARSZCZU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Nowa Wieś

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA PISKORKOWIE ADAM I ANTONI

(531) 08.01.01, 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Czekolada, Produkty zbożowe, Batoniki 
zbożowe, Potrawy na bazie mąki, Makarony, Żur, Zakwas, Żu-
rek na zakwasie, Barszcz czerwony na zakwasie, Barszcz biały, 
Wyroby piekarnicze, Pieczywo pszenne i żytnie, Chleb, Chleb 
bezdrożdżowy, Chlebki w formie miseczek do żurku, Chleb 
na zakwasie, Chleb dyniowy, Napoje na bazie zakwasu, Kwas 
chlebowy, Ocet piwny, Zaczyn z drożdży, Bułki na rozczynie, 
Bułeczki słodkie, Pieczywo imbirowe, Bułka tarta, Chipsy, 
Ciasta, Ciasta mączne, Drożdżówki, Mięso w cieście, Mięso 
zapiekane w cieście, Gofry, Kluski, Gotowe potrawy z klusek, 
Torty, Przekąski zbożowe, Ciastka, Ciasteczka, Suchary, Pizza, 
Kanapki, Herbatniki, Kasze spożywcze, Pierożki na bazie mąki, 
Tarty (z owocami), Wyroby cukiernicze na bazie owsa, Wy-
roby cukiernicze, Mąka, Żywność na bazie mąki, Przyprawy, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także 
sprzedaży online, następujących towarów: kawy, czekola-
dy, produktów zbożowych, batoników zbożowych, potraw 
na bazie mąki, makaronów, żuru, zakwasu, żurku na zakwasie, 
barszczu czerwonego na zakwasie, barszczu białego, wyro-
bów piekarniczych, pieczywa pszennego i żytniego, chle-
ba, chleba bezdrożdżowego, chlebków w formie miseczek 
do żurku, chleba na zakwasie, chleba dyniowego, napojów 
na bazie zakwasu, kwasu chlebowy, octu piwnego, zaczynu 
z drożdży, bułek na rozczynie, bułeczek słodkich, pieczywa 
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imbirowego, bułki tartej, chipsów, ciast, ciast mącznych, 
drożdżówek, mięsa w cieście, mięsa zapiekanego w cieście, 
gofrów, kluseczek, gotowych potraw z klusek, tortów, prze-
kąsek zbożowych, ciastek, ciasteczek, sucharów, pizzy, kana-
pek, herbatników, kaszy spożywczych, pierożków na bazie 
mąki, tart (z owocami), wyrobów cukierniczych na bazie 
owsa, wyrobów cukierniczych, mąki, żywności na bazie 
mąki, przypraw, Reklama, Informacja handlowa, Telemarke-
ting, Reklama prasowa, Rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych: ulotki, prospekty, druki, 43 Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Ka-
feterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Stołówki, Usługi barowe, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Podawanie potraw i napojów, Usługi cateringowe, 
Przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz 
ich dostawa.

(210) 550145 (220) 2022 12 12
(731) FRYC DOBROCHNA NEMOS, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NEMOS
(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne i spor-
towe, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Przyrządy sto-
sowane do ćwiczeń fizycznych, Artykuły i sprzęt sportowy, 
Artykuły sportowe, Ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, 
Dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, Drążki do han-
tli, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Ekspandery 
[ćwiczenia], Futerały przystosowane do noszenia artykułów 
sportowych, Gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], 
Hantle, Hantle do podnoszenia ciężarów, Maszyny do ćwi-
czeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Maszyny do przysia-
dów, Obciążniki do hantli, Obciążniki na nadgarstki, do ćwi-
czeń, Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], Obciążniki nóg 
do użytku sportowego, Obręcze do ćwiczeń zawierające 
czujniki pomiarowe, Ochraniacze amortyzujące przeciwko 
urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze do użytku w spo-
rcie, Ochraniacze podbicia do użytku sportowego, Platformy 
do ćwiczeń, Przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Przy-
rządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane w kulturystyce, 
Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Sprzęt do tre-
ningów sportowych, Sprzęt sportowy, Steppery [urządzenia] 
do ćwiczeń aerobowych, Sztangi do podnoszenia ciężarów, 
Taśmy do ćwiczeń, Torby przystosowane do noszenia sprzę-
tu sportowego, Torby specjalnie przystosowane do sprzętu 
sportowego, Trenażery eliptyczne, Trenażery mięśni brzu-
cha, Treningowe obciążniki na nogi, Uchwyty do artykułów 
sportowych, Uchwyty do podnoszenia ciężarów, Urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia do kultury-
styki [ćwiczenia], Urządzenia do osiągania sprawności fizycz-
nej [nie do użytku medycznego], Urządzenia do wzmacnia-
nia ciała [ćwiczenia], Wiązania do desek snowboardowych, 
Wiązania do nart, Zaciski do hantli, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Badania 
edukacyjne, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy koresponden-
cyjne, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Naucza-
nie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Prowadzenie zajęć fitness, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) 

[z wyjątkiem pojazdów], Sprawdziany edukacyjne, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie podcastów, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, nie do pobrania, Usługi oceny w zakresie sprawno-
ści fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi trenera osobi-
stego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi 
trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerskie w zakresie ćwi-
czeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie w zakresie zajęć 
sportowych, Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, 
a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyj-
nych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów.

(210) 550151 (220) 2022 12 09
(731) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRAQUA

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 11 Aparatura i urządzenia do filtrowania wody, 
Aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, Instalacje 
do uzdatniania wody, Aparatura i urządzenia do dystrybu-
cji wody, Instalacje do dystrybucji wody, Aparatura i urzą-
dzenia do podgrzewania wody, Aparatura i urządzenia 
do schładzania wody, Sterylizatory do wody, Filtry do wody 
pitnej, Filtry do wody, Filtry (części instalacji domowych lub 
przemysłowych).

(210) 550152 (220) 2022 12 12
(731) RAJSKA PATRYCJA FULL POWER, Budziszewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FULL POWER

(531) 27.05.01, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 01.15.03, 29.01.13, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: elektryczne urządzenia wspoma-
gające, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: rozruszniki akumulatorowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: banki 
energii, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: elektryczne urządzenia wspomagające, Usługi 
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handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: rozruszniki akumulatorowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: banki energii, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: elektryczne silniki rozruchowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: kable rozrucho-
we do silników, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: elektryczne silniki rozruchowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kable rozruchowe do silników, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: ładowarki, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
ładowarki.

(210) 550153 (220) 2022 12 12
(731) FRYC DOBROCHNA NEMOS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEMOS

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne i spor-
towe, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Przyrządy sto-
sowane do ćwiczeń fizycznych, Artykuły i sprzęt sportowy, 
Artykuły sportowe, Ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, 
Dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, Drążki do han-
tli, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Ekspandery 
[ćwiczenia], Futerały przystosowane do noszenia artykułów 
sportowych, Gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], 
Hantle, Hantle do podnoszenia ciężarów, Maszyny do ćwi-
czeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Maszyny do przysia-
dów, Obciążniki do hantli, Obciążniki na nadgarstki, do ćwi-
czeń, Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], Obciążniki nóg 
do użytku sportowego, Obręcze do ćwiczeń zawierające 
czujniki pomiarowe, Ochraniacze amortyzujące przeciwko 
urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze do użytku w spo-
rcie, Ochraniacze podbicia do użytku sportowego, Platformy 
do ćwiczeń, Przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Przy-
rządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane w kulturystyce, 
Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Sprzęt do tre-
ningów sportowych, Sprzęt sportowy, Steppery [urządzenia] 
do ćwiczeń aerobowych, Sztangi do podnoszenia ciężarów, 
Taśmy do ćwiczeń, Torby przystosowane do noszenia sprzę-
tu sportowego, Torby specjalnie przystosowane do sprzętu 
sportowego, Trenażery eliptyczne, Trenażery mięśni brzu-
cha, Treningowe obciążniki na nogi, Uchwyty do artykułów 
sportowych, Uchwyty do podnoszenia ciężarów, Urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia do kultury-
styki [ćwiczenia], Urządzenia do osiągania sprawności fizycz-
nej [nie do użytku medycznego], Urządzenia do wzmacnia-
nia ciała [ćwiczenia], Wiązania do desek snowboardowych, 
Wiązania do nart, Zaciski do hantli, 41 Usługi edukacyjne, 

rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Badania 
edukacyjne, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy koresponden-
cyjne, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Naucza-
nie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Prowadzenie zajęć fitness, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) 
[z wyjątkiem pojazdów], Sprawdziany edukacyjne, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie podcastów, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, nie do pobrania, Usługi oceny w zakresie sprawno-
ści fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi trenera osobi-
stego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi 
trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerskie w zakresie ćwi-
czeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie w zakresie zajęć 
sportowych, Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, 
a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyj-
nych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów.

(210) 550157 (220) 2022 12 12
(731) ŻARSKA BIENIASZ BEATA, Krynica Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Püdelsi
(510), (511) 9 Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 550158 (220) 2022 12 12
(731) AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3xW WĘGIEL WODÓR WIEDZA

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 24.17.05
(510), (511) 41 Publikowanie, Publikowanie tekstów, Publiko-
wanie czasopism, Publikowanie książek, Publikowania bro-
szur, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Publikowanie czasopism interneto-
wych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publika-
cja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Przygotowywanie tekstów do pu-
blikacji, Nauczanie i szkolenia.
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(210) 550160 (220) 2022 12 12
(731) KOPALKO ROBERT KOPALKO MANAGEMENT, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AdiVITAL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt 
gospodarskich, 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 550162 (220) 2022 12 12
(731) OGRODNIK NIEMIRSCY SPÓŁKA JAWNA, Opoczno
(540) (znak słowny)
(540) Torino
(510), (511) 19 Płytki ceramiczne.

(210) 550186 (220) 2022 12 12
(731) OSVITAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OsvitaPol
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi rekrutacyjne, Pośrednictwo w zakresie rekruta-
cji cudzoziemców do polskich uczelni wyższych, techników 
oraz liceów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Promocja [reklama] edukacji polskiej za granicą, 41 Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Edukacja językowa, Nauczanie ję-
zyka polskiego, Organizacja kursów językowych, Tłumacze-
nia językowe, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie kursów i szkoleń.

(210) 550187 (220) 2022 12 12
(731) SPRYTKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sprytki.pl

(531) 14.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do portali interneto-
wych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali.

(210) 550188 (220) 2022 12 12
(731) OSVITAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PolUchitsya
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi rekrutacyjne, Pośrednictwo w zakresie rekruta-
cji cudzoziemców do polskich uczelni wyższych, techników 
oraz liceów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Promocja [reklama] edukacji polskiej za granicą, 41 Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Edukacja językowa, Nauczanie ję-

zyka polskiego, Organizacja kursów językowych, Tłumacze-
nia językowe, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie kursów i szkoleń.

(210) 550189 (220) 2022 12 12
(731) POPIT-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POPITA napój do popijania

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.01, 02.01.23, 24.15.01
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne przeciwdziałające negatyw-
nym skutkom spożywania alkoholu etylowego, Preparaty 
medyczne przeciwdziałające negatywnym skutkom spoży-
wania alkoholu etylowego, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe 
z dodatkami soli mineralnych, Napoje bezalkoholowe z do-
datkami aminokwasów, Napoje bezalkoholowe wzbogaco-
ne witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe 
przeciwdziałające negatywnym skutkom spożywania alko-
holu etylowego, Napoje bezalkoholowe wzbogacone sub-
stancjami odżywczymi.

(210) 550212 (220) 2022 12 12
(731) MISIEWICZ MARCIN, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFOODS

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy żywnościowe, białkowe suple-
menty diety, przeciwutleniające suplementy diety, mine-
ralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, su-
plementy z wapniem, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające enzy-
my, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety dla ludzi, suplemen-
ty diety sporządzone głownie z witamin, suplementy diety 
sporządzone głownie z minerałów, nutraceutyki do stoso-
wania Jako suplementy diety, suplementy diety z białkiem 
sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, 
suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy od-
żywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
suplementy odżywcze składające się głownie z żelaza, su-
plementy diety składające się głownie z wapnia, suplemen-
ty diety składające się z aminokwasów, suplementy diety 
zawierające białko, 35 Sprzedaż za pośrednictwem sieci In-
ternet oraz sklepów detalicznych i hurtowych suplementów 
diety, promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprze-
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daży, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży 
i zakupu towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, usługi związane ze sprze-
dażą hurtową i detaliczną suplementów diety i odżywek dla 
sportowców.

(210) 550213 (220) 2022 12 12
(731) KOŚCIELNIAK JAROSŁAW VAN-SYSTEM FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGOWA, Zbrudzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) slodycze-24.pl

(531) 08.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
robami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie żywności, Udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi 
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu 
do żywności, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z następującymi towarami: galaretki spożywcze. 
inne niż wyroby cukiernicze, batony spożywcze na bazie soi, 
batony spożywcze na bazie orzechów, batoniki na bazie 
owoców i orzechów, batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami po-
siłków, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami 
posiłków, cukierki, cukierki miętowe, pomadki [cukierki], sło-
dycze [cukierki], cukierki czekoladowe, karmelki [cukierki], 
cukierki (nielecznicze -), miętowe (cukierki -), cukierki do żu-
cia, cukierki z kakao, cukierki bez cukru, cukierki miętowe 
(nielecznicze -), cukierki wykonane ręcznie, cukierki z karme-
lem, cukierki miętowe bezcukrowe, koreańskie tradycyjne 
cukierki i ciastka [hankwa], cukierki na bazie skrobi [ame], 
cukierki w kształcie laski, cukierki z żeń-szenia, cukierki z mię-
ty pieprzowej, cukierki (nielecznicze -) z alkoholem, miodo-
we cukierki (nie do celów medycznych), cukierki, batony 
i guma do żucia, cukierki inne niż do celów medycznych, 
cukierki do żucia na bazie żelatyny, cukierki miętowe [inne 
niż do celów leczniczych], polewy cukiernicze, batoniki cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukierni-
cze], żelki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], 
orzechowe wyroby cukiernicze, pastylki [niemedyczne wy-
roby cukiernicze], czekoladowe wyroby cukiernicze nielecz-
nicze, pastylki cukiernicze do pieczenia, zefir [wyroby cukier-
nicze], pastylki [wyroby cukiernicze], musy (wyroby cukierni-
cze), gotowane wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukier-
nicze], lizaki [wyroby cukiernicze], nielecznicze wyroby cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze płynne, lodowe wyroby cu-
kiernicze, trufle [wyroby cukiernicze], mleczne wyroby cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, trufle (rumowe) [wy-
roby cukiernicze], kwaśne dropsy [wyroby cukiernicze], 
dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], pianki cukrowe [wy-
roby cukiernicze], mrożone wyroby cukiernicze na patyku, 
mrożone mleczne wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 
zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, 
drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dekoracje cu-
kiernicze do ciast, wyroby cukiernicze z mąki, pałeczki lukre-
cjowe [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby cukier-
nicze], nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, nieleczni-

cze słodycze [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze z cze-
kolady, wyroby cukiernicze z sezamu, wyroby cukiernicze 
o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze w kształcie ta-
bliczek, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, oran-
żada w proszku [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze 
w polewie cukrowej, orzechy w polewie [wyroby cukierni-
cze], wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cu-
kiernicze z mrożonego jogurtu, czekoladowe wyroby cukier-
nicze zawierające praliny, wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości wę-
glowodanów, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierają-
cym wino, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alko-
holowym, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, 
wyroby cukiernicze o smaku miętowym (nielecznicze -), nie-
lecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, wyroby cu-
kiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, nielecznicze wyroby cu-
kiernicze w postaci pastylek, landrynki w kształcie pałeczek 
[wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecz-
nych choinek, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czeko-
ladę, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, wy-
roby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, pro-
dukty cukiernicze uformowane z czekolady, nielecznicze 
wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, 
nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, jo-
gurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), nielecznicze 
wyroby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecz-
nicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, 
słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), ba-
toniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych 
owoców [wyroby cukiernicze], cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, pastylki mię-
towe [wyroby cukiernicze], inne niż do celów leczniczych, 
nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie z imita-
cji czekolady, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem 
z toffi, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycz-
nych), ciastka, ciastka owsiane, makaroniki (ciastka), ciastka 
migdałowe, ciastka herbaciane, ciastka czekoladowe, ciastka 
serowe, podłużne biszkopty [ciastka], rurki waflowe [ciastka], 
senebei [ciastka ryżowe], senbei [ciastka ryżowe], ciastka ry-
żowe [senbei], brownie [ciastka czekoladowe], ciasto na ciast-
ka, ciastka na patyku, ciastka z prosa, sopaipillas [smażone 
ciastka], ciastka owsiane spożywcze, ciastka (ciasto na -), duń-
skie ciastka maślane, kruche ciastka (herbatniki), mieszanki 
na ciastka, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkar-
skie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, 
chrupiące ciastka z kremem (profiterole), ciastka na bazie 
drożdży piwnych, ciastka z ryżu prasowanego (mochi), ciast-
ka w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maśla-
ne częściowo oblane czekoladą, ciastka zbożowe do spoży-
cia przez ludzi, kruche ciastka maślane z polewą czekolado-
wą, miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], słodkie 
ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), suszone, słodzo-
ne ciastka z mąki ryżowej (rakugan), kruche ciastka maślane 
w polewie o smaku czekoladowym, ciastka z prosa wiązane-
go cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi), ciasteczka, cia-
steczka solone, ciasteczka ryżowe, ptifurki [ciasteczka], kleją-
ce się ciasteczka ryżowe (chapsalttock), ciasteczka z pianką 
w czekoladzie zawierające toffi, smażone ciasteczka plecio-
ne, chińskie ciasteczka księżycowe, ciasteczka w proszku, cia-
steczka z wróżbą, smażone ciasteczka (karintoh), ciasteczka 
migdałowe, smażone ciasteczka, ciasteczka cebulowe, cia-
steczka maślane, słodkie polewy i nadzienia, słodycze nie-
lecznicze, nielecznicze słodycze w postaci karmelków, nie-
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lecznicze słodycze w postaci toffi, nielecznicze słodycze 
w postaci krówek, nielecznicze słodycze w postaci nugatu, 
nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety pole-
gającej na kontrolowaniu kalorii, słodycze do żucia z płyn-
nym nadzieniem owocowym (nielecznicze), nielecznicze 
słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, nie-
lecznicze słodycze będące słabo zakwaszonymi karmelkami, 
słodycze (nielecznicze -) na bazie alkoholu, słodycze o smaku 
mięty (nielecznicze -), nielecznicze słodycze w postaci czeko-
ladowych ekierek, nielecznicze słodycze o gumowej konsy-
stencji, nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, 
słodycze (nielecznicze -) na bazie miodu, nielecznicze słody-
cze w postaci skondensowanej, słodycze na bazie mięty [nie-
lecznicze], nielecznicze słodycze do żucia, nielecznicze sło-
dycze słabo zakwaszone, nielecznicze słodycze salmiakowo-
-lukrecjowe, batoniki, batony czekoladowe, batony zbożowe, 
batoniki muesli, batony sezamowe, batoniki energetyczne 
na bazie zbóż, batoniki zbożowe będące zamiennikami po-
siłków, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, batoniki owsiane, batony zbo-
żowe i energetyczne, batoniki na bazie pszenicy, batoniki 
z nadzieniem czekoladowym, batoniki z polewą czekolado-
wą, batony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów 
w karmelu, batony ze słodkiej, żelowej pasty fasolowej, bato-
ny gotowe do spożycia na bazie czekolady, batoniki ze słod-
kiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan], batoniki na ba-
zie czekolady będące zamiennikami posiłków, lizaki, lizaki lo-
dowe zawierające mleko, lizaki lodowe o smaku mlecznym, 
piernik, żelki, słodycze czekoladowe, słodycze piankowe, sło-
dycze lodowe, lodowe słodycze, słodycze gotowane, słody-
cze owocowe, dropsy owocowe [słodycze], karmelki twarde 
[słodycze], słodycze zawierające owoce, słodycze bez cukru, 
słodycze do żucia, słodycze z żeń-szeniem, słodycze słodzo-
ne ksylitolem, galaretki owocowe [słodycze], słodycze o sma-
ku lukrecji, słodycze z oleju sezamowego, słodycze o smaku 
owocowym, słodycze z gotowanego cukru, słodycze w po-
staci musów, słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, pianko-
we słodycze na bazie cukru, słodycze z czerwonego żeń-sze-
nia, koreańskie tradycyjne prasowane słodycze [dasik], słody-
cze lodowe w postaci lizaków, słodycze miętowe [inne niż 
do celów leczniczych], cukierek odświeżający oddech [słody-
cze], inny niż do celów farmaceutycznych, słodycze z syropu 
z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, owocowe (galaret-
ki -) [słodycze], nadzienie do słodyczy, musy (słodycze).

(210) 550214 (220) 2022 12 12
(731) KOSICKA MONIKA OHOBOHOO, Dębiny
(540) (znak słowny)
(540) ohobohoo
(510), (511) 22 Hamaki, Liny, Drabinki sznurowe, Liny, sznu-
ry, pasy i taśmy, Sznurki, Sznurki do wiązania, Złączki nie-
metalowe, Wiązania niemetalowe do zawijania, Wiązania 
niemetalowe do łączenia, Materiały wypełniające do koł-
der, Wypełnienia do kołder, Materiały wyściełające do łó-
żek, inne niż z gumy lub tworzyw sztucznych, Materiały 
wyściełające do poduszek, inne niż z gumy tub tworzyw 
sztucznych, 35 Organizacja działalności gospodarczej, 
Planowanie działalności gospodarczej, Promowanie dzia-
łalności gospodarczej, Administrowanie działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, Informacja 
handlowa [działalność gospodarcza], Usługi reklamowe 
związane z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie następujących towarów: hamaki, liny, dra-
binki sznurowe, liny, sznury, pasy i taśmy, sznurki, sznurki 
do wiązania, złączki niemetalowe, wiązania (niemetalowe -) 
do zawijania, wiązania niemetalowe do łączenia, materiały 

wypełniające do kołder, wypełnienia do kołder, materiały 
wyściełające do łóżek, inne niż z gumy lub tworzyw sztucz-
nych, materią wyściełające do poduszek, inne niż z gumy 
lub tworzyw sztucznych, bielizna pościelowa, bielizna po-
ścielowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tek-
stylne, pościel jako materiały tekstylne, artykuły tekstylne 
do użytku jako pościel, baldachimy (bielizna pościelowa), 
baldachimy do łóżek, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, 
bielizna pościelowa dla niemowląt, dopasowane pokrow-
ce na materace, jedwabne koce na łóżka, koce bawełnia-
ne, koce dla niemowląt, koce do jogi, koce do łóżeczek 
dziecięcych, koce do użytku na wolnym powietrzu, koce 
jedwabne, koce na kanapę, koce piknikowe, koce [pod-
kłady] na materace, koce wełniane, kocyki dla niemowląt 
[rożki], kocyki dziecięce, kołdry, kołdry do łóżek, kołdry 
frotte, kołdry puchowe, kołdry [poszwy], kołdry [przykry-
cia], kołdry puchowe, kołdry wypchane gęsim pierzem, 
kołdry wypchane gęsim puchem, kołdry wypełnione je-
dwabiem, kołdry wypełnione piórami, kołdry z materiałów 
tekstylnych, kołdry zawierające materiały wypełniające, 
kołdry zawierające syntetyczne materiały wypełniające, 
łóżka (kapy na -) [narzuty], łóżka (narzuty na -), narzuty, na-
rzuty do łóżeczek dziecięcych, narzuty na futony, narzuty 
na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], narzuty na łóżka 
z lambrekinem, narzuty na łóżko, narzuty pikowane, na-
rzuty pikowane [artykuły pościelowe], narzuty pikowane 
na łóżka, narzuty puchowe [kołdry], narzuty trykotowe, 
osłony do łóżek dziecięcych [pościel], ozdobne poszewki 
na poduszki, papierowa pościel jednorazowa, papierowe 
narzuty na łóżka, papierowe poszewki na poduszkę, pledy 
podróżne, płótno lniane na lambrekiny, podkłady na łóżko, 
pokrowce na poduszki, pokrowce na termofory, pokrycie 
na materace, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, 
poszewki na poduszki do spania, poszewki na poduszki 
[poszwy na poduszki], poszwy na kołdry, poszwy na koł-
dry i kołdry puchowe, poszwy na kołdry puchowe, poszwy 
na poduszki, profilowane prześcieradła, prześcieradła, prze-
ścieradła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła do wyście-
lania śpiworów, prześcieradła na łóżka, prześcieradła na łóż-
ka z lambrekinem, prześcieradła skórzane, prześcieradła 
z lambrekinem, prześcieradła z papieru, przykrycia na łóż-
ka, przykrycia na łóżko pikowane, puchowe narzuty [przy-
krycia], śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla 
niemowląt, śpiwory, wkładki do śpiwora, materiały na po-
szewki na poduszki, materiały tekstylne w belach do pro-
dukcji poszewek na poduszki, tkaniny tekstylne do użytku 
w produkcji poszewek na poduszki, stelaże do łóżek, stelaże 
do hamaków, sprężyny z metalu, zamki sprężynowe meta-
lowe, zawiasy metalowe sprężynowe, sprężyny wykonane 
głównie z metalu, sprężyny elektryczne, sprężyny do łóżek, 
zawiasy, niemetalowe zawierające sprężynę, materace sprę-
żynowe do łóżek, sprężynowa podstawa materaca [box 
spring], sprężyny do łóżek z materiałów niemetalowych, 
metalowe karabińczyki, karabińczyki metalowe, łańcuchy 
stalowe, łańcuchy metalowe, złączki [elektryczność], łań-
cuchy przeciwpoślizgowe, złączki, łańcuchy niemetalowe, 
złączki niemetalowe, karabińczyki.

(210) 550215 (220) 2022 12 12
(731) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAYME
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Ładowarki samochodowe, urządzenia do ła-
dowania baterii, adaptery do wtyczek, wtyczki elektryczne, 
kable koncentryczne, kable elektryczne, kable rozruchowe 
do silników, etui na smartfony, pokrowce do urządzeń elek-
tronicznych, powłoki kabli elektrycznych, urządzenia do na-
wigacji, mierzenia odległości, transmisji dźwięku gps, zesta-
wy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, adaptery, ada-
ptery do łączenia urządzeń medialnych, ładowarki sieciowe, 
ładowarki do urządzeń mobilnych, przewody elektryczne. 
przyrządy nawigacyjne, słuchawki, ładowarki USB, końców-
ki do kabli, powerbank, bezpieczniki do pojazdów, gniazda 
elektryczne, końcówki (elektryczność), adaptery elektryczne, 
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, ampe-
romierz, anteny, aparatura do kontroli temperatury, automa-
tyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach, awaryj-
ne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie elektryczne 
do pojazdów, czujniki parkowania do pojazdów, ładowarki 
przenośne, maty na deskę rozdzielczą na telefony i smartfo-
ny, poziomnice alkoholowe. prędkościomierze do pojazdów, 
słuchawki telefoniczne, słuchawki, uchwyty samochodowe 
do telefonów, materiały na przewody instalacji elektrycz-
nych (kable), kable do zastosowania w elektryce, uchwyty 
w kształcie pierścienia do telefonów komórkowych, samo-
chodowe uchwyty grawitacyjne do urządzeń mobilnych, 
uchwyty grawitacyjne do korzystania z telefonów komór-
kowych bez użycia rąk, uchwyty grawitacyjne dostosowane 
do telefonów komórkowych i smartfonów.

(210) 550216 (220) 2022 12 12
(731) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAYME

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Ładowarki samochodowe, urządzenia do ła-
dowania baterii, adaptery do wtyczek, wtyczki elektryczne, 
kable koncentryczne, kable elektryczne, kable rozruchowe 
do silników, etui na smartfony, pokrowce do urządzeń elek-
tronicznych, powłoki kabli elektrycznych, urządzenia do na-
wigacji, mierzenia odległości, transmisji dźwięku gps, zesta-
wy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, adaptery, ada-
ptery do łączenia urządzeń medialnych. ładowarki sieciowe, 
ładowarki do urządzeń mobilnych, przewody elektryczne. 
przyrządy nawigacyjne, słuchawki, ładowarki USB, końców-
ki do kabli, powerbank, bezpieczniki do pojazdów, gniazda 
elektryczne, końcówki (elektryczność), adaptery elektryczne, 
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, ampe-
romierz, anteny, aparatura do kontroli temperatury, automa-
tyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach, awaryj-
ne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie elektryczne 
do pojazdów, czujniki parkowania do pojazdów. ładowarki 
przenośne, maty na deskę rozdzielczą na telefony i smartfo-
ny, poziomnice alkoholowe, prędkościomierze do pojazdów, 
słuchawki telefoniczne, słuchawki, uchwyty samochodowe 
do telefonów, materiały na przewody instalacji elektrycz-
nych (kable), kable do zastosowania w elektryce, uchwyty 
w kształcie pierścienia do telefonów komórkowych, samo-
chodowe uchwyty grawitacyjne do urządzeń mobilnych, 
uchwyty grawitacyjne do korzystania z telefonów komór-
kowych bez użycia rąk, uchwyty grawitacyjne dostosowane 
do telefonów komórkowych i smartfonów.

(210) 550230 (220) 2022 12 12
(731) KOSICKA MONIKA OHOBOHOO, Dębiny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ohobohoo

(531) 26.02.07, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 22 Hamaki, Liny, Drabinki sznurowe, Liny, sznu-
ry, pasy i taśmy, Sznurki, Sznurki do wiązania, Złączki nie-
metalowe, Wiązania niemetalowe do zawijania, Wiązania 
niemetalowe do łączenia, Materiały wypełniające do kołder, 
Wypełnienia do kołder, Materiały wyściełające do łóżek, inne 
niż z gumy lub tworzyw sztucznych, Materiały wyściełają-
ce do poduszek, inne niż z gumy lub tworzyw sztucznych, 
35 Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie dzia-
łalności gospodarczej, Promowanie działalności gospodar-
czej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządza-
nie działalnością handlową, Informacja handlowa [działal-
ność gospodarcza], Usługi reklamowe związane z książkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następu-
jących towarów: hamaki, liny, drabinki sznurowe, liny, sznury, 
pasy i taśmy, sznurki, sznurki do wiązania, złączki niemeta-
lowe, wiązania (niemetalowe -) do zawijania, wiązania nie-
metalowe do łączenia, materiały wypełniające do kołder, 
wypełnienia do kołder, materiały wyściełające do łóżek, inne 
niż z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały wyściełające 
do poduszek, inne niż z gumy lub tworzyw sztucznych, bie-
lizna pościelowa, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa 
i kuchenne artykuły tekstylne, pościel jako materiały tekstyl-
ne, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, baldachimy 
(bielizna pościelowa), baldachimy do łóżek, baldachimy nad 
łóżeczka dziecięce, bielizna pościelowa dla niemowląt, do-
pasowane pokrowce na materace, jedwabne koce na łóżka, 
koce bawełniane, koce dla niemowląt, koce do jogi, koce 
do łóżeczek dziecięcych, koce do użytku na wolnym po-
wietrzu, koce jedwabne, koce na kanapę, koce piknikowe, 
koce [podkłady] na materace, koce wełniane, kocyki dla 
niemowląt [rożki], kocyki dziecięce, kołdry, kołdry do łóżek, 
kołdry frotte, kołdry półpuchowe, kołdry [poszwy], kołdry 
[przykrycia], kołdry puchowe, kołdry wypchane gęsim pie-
rzem, kołdry wypchane gęsim puchem, kołdry wypełnione 
jedwabiem, kołdry wypełnione piórami, kołdry z materiałów 
tekstylnych, kołdry zawierające materiały wypełniające, koł-
dry zawierające syntetyczne materiały wypełniające, łóżka 
(kapy na -) [narzuty], łóżka (narzuty na -), narzuty, narzuty 
do łóżeczek dziecięcych, narzuty na futony, narzuty na łóżka, 
narzuty na łóżka [lambrekiny], narzuty na łóżka z lambreki-
nem, narzuty na łóżko, narzuty pikowane, narzuty pikowane 
[artykuły pościelowe], narzuty pikowane na łóżka, narzuty 
puchowe [kołdry], narzuty trykotowe, osłony do łóżek dzie-
cięcych [pościel], ozdobne poszewki na poduszki, papierowa 
pościel jednorazowa, papierowe narzuty na łóżka, papiero-
we poszewki na poduszkę, pledy podróżne, płótno lniane 
na lambrekiny, podkłady na łóżko, pokrowce na poduszki, 
pokrowce na termofory, pokrycie na materace, poszew-
ki na kołdry, poszewki na poduszki, poszewki na poduszki 
do spania, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], po-
szwy na kołdry, poszwy na kołdry i kołdry puchowe, poszwy 
na kołdry puchowe, poszwy na poduszki, profilowane prze-
ścieradła, prześcieradła, prześcieradła do łóżeczek dziecię-
cych, prześcieradła do wyścielania śpiworów, prześcieradła 
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na łóżka, prześcieradła na łóżka z lambrekinem, prześcieradła 
skórzane, prześcieradła z lambrekinem, prześcieradła z pa-
pieru, przykrycia na łóżka, przykrycia na łóżko pikowane, pu-
chowe narzuty [przykrycia], śpiworki dla niemowląt, śpiworki 
z kapturem dla niemowląt, śpiwory, wkładki do śpiwora, ma-
teriały na poszewki na poduszki, materiały tekstylne w be-
lach do produkcji poszewek na poduszki, tkaniny tekstylne 
do użytku w produkcji poszewek na poduszki, stelaże do łó-
żek, stelaże do hamaków, sprężyny z metalu, zamki spręży-
nowe metalowe, zawiasy metolowe sprężynowe, sprężyny 
wykonane głównie z metalu, sprężyny elektryczne, sprężyny 
do łóżek, zawiasy, niemetalowe zawierające sprężynę, mate-
race sprężynowe do łóżek, sprężynowa podstawa materaca 
[box spring], sprężyny do łóżek z materiałów niemetalowych, 
metalowe karabińczyki, karabińczyki metalowe, łańcuchy 
stalowe, łańcuchy metalowe, złączki [elektryczność], łań-
cuchy przeciwpoślizgowe, złączki, łańcuchy niemetalowe, 
złączki niemetalowe, karabińczyki.

(210) 550251 (220) 2022 12 13
(731) JANIA MAŁGORZATA ASKLEPIOS, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) animals

(531) 03.01.06, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, Torebki z papierowe na odchody zwie-
rząt domowych.

(210) 550270 (220) 2022 12 13
(731) DĄBROWSKI ARKADIUSZ TMD, Duchnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TMD THERMO & PHARMA TRANSPORT

(531) 01.17.25, 27.05.01, 29.01.14, 27.01.06, 27.01.12, 24.17.25
(510), (511) 39 Dostarczanie korespondencji, przesyłek, 
dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie 
towarów (zaopatrzenie), dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, fracht, fracht (przewóz towarów), 
pośrednictwo frachtowe, informacje o transporcie, usługi 
kierowców, wypożyczanie lodówek, logistyka transportu, 

magazynowanie, informacja o magazynowaniu, makler-
stwo transportowe, transport mebli, wynajmowanie miejsc 
parkingowych, pakowanie produktów, pakowanie towarów, 
prowadzenie parkingów, przenoszenie, przewóz bagaży, 
przeprowadzki, przewożenie ładunków, przewóz samo-
chodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, 
transport samochodowy, transport sanitarny, składowanie, 
składowanie towarów, spedycja, transport, transport samo-
chodami opancerzonymi, usługi kurierskie.

(210) 550291 (220) 2022 12 13
(731) BRZEZIŃSKI MARCIN PHU HANDLOFARM, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielarnia Podlaska SIĘGNIJ PO ZDROWIE Z NATURY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich dotyczących żywności lub napojów, Usługi bezobsłu-
gowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z nastę-
pującymi towarami: kosmetyki, pianki [kosmetyki], eyeline-
ry [kosmetyki], korektory [kosmetyki], kosmetyki upiększa-
jące, toniki [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, kosmetyki na-
turalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki funkcjonalne, ze-
stawy kosmetyków, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
mleczka kosmetyczne, barwniki kosmetyczne, róże kosme-
tyczne, wazelina kosmetyczna, maski kosmetyczne, talk ko-
smetyczny, ołówki kosmetyczne, brokat kosmetyczny, wata 
kosmetyczna, mydła kosmetyczne, kremy kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, olejki mineralne [kosmetyki], środki 
nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do brwi, koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], preparaty samoopalające [kosme-
tyki], kosmetyki do samoopalania, kosmetyki brązująco-
-opalizujące, kosmetyki do rzęs, kosmetyki dla zwierząt, 
kremy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do włosów, 
żele nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], 
kosmetyki do makijażu, płynne kremy [kosmetyki], kosme-
tyki do paznokci, kosmetyki do ust, preparaty zmiękczające 
[kosmetyki], kosmetyki do ozdabiania, kosmetyczne środki 
nawilżające, ołówki [kredki] kosmetyczne, nawilżane chus-
teczki kosmetyczne, bawełniane płatki kosmetyczne, ko-
smetyczne preparaty fryzjerskie, henna [barwnik kosme-
tyczny], kremy kosmetyczne odżywcze, preparaty nawilża-
jące [kosmetyczne], basma [barwnik kosmetyczny], stem-
ple kosmetyczne, napełnione, kremy do ciała [kosmetyki], 
żele po opalaniu [kosmetyki], kosmetyki blokujące promie-
niowanie słoneczne, kosmetyki do cery zmarszczkowej, ko-
smetyki w formie żeli, kremy do twarzy [kosmetyki], prepa-
raty do samoopalania [kosmetyki], toniki do twarzy [ko-
smetyki], balsamy do opalania [kosmetyki], kosmetyki 
w postaci płynów, kolorowe kosmetyki do oczu, produkty 
powlekające usta [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosme-
tyki], kosmetyki do makijażu skóry, zmywacze do paznokci 
[kosmetyki], kosmetyki w formie olejków, kremy na noc [ko-
smetyki], olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki do makijażu 
twarzy, kosmetyki do użytku osobistego, maseczki do skó-
ry [kosmetyki], kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki 
w postaci różu, kosmetyki w gotowych zestawach, kosme-
tyki do pielęgnacji urody, płyny do twarzy [kosmetyki], 
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błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki zawierające kwas 
hialuronowy, kolorowe kosmetyki dla dzieci, toniki kosme-
tyczne do ciała, płyny kosmetyczne do demakijażu, prepa-
raty kosmetyczne do samoopalania, farby do ciała (kosme-
tyczne), preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne wspo-
magające odchudzanie, toniki kosmetyczne do twarzy, ko-
smetyczne kredki do oczu, kosmetyczne żele pod oczy, 
kremy kosmetyczne do rąk, preparaty kosmetyczne 
do twarzy, kosmetyczne emulsje do opalania, kosmetyczne 
płyny do włosów, ołówki kosmetyczne do policzków, płyny 
kosmetyczne przed goleniem, kosmetyczne peelingi 
do ciała, błoto kosmetyczne do ciała, ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, preparaty do czyszczenia i od-
świeżania, środki czyszczące, żrące środki czyszczące, aero-
zole czyszczące, preparaty czyszczące do czyszczenia rur 
kanalizacyjnych, amoniak do czyszczenia, krochmal 
do czyszczenia, pianka do czyszczenia, płyny do czyszcze-
nia, preparaty czyszczące do kamieniarki, preparaty czysz-
czące do dywanów, ściereczki nasączone środkiem czysz-
czącym do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone 
preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, prepa-
raty czyszczące do samochodów, chusteczki zawierające 
preparaty czyszczące, środki czyszczące do zamrażarek, 
środki czyszczące do szkła, preparaty czyszczące do piekar-
ników, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące 
do kamienia, środek do czyszczenia mebli, środek do czysz-
czenia czajników, środki do czyszczenia dywanów, płyny 
do czyszczenia zębów, szampony do czyszczenia dywa-
nów, środki do czyszczenia chromu, preparaty do czyszcze-
nia zębów, środki do czyszczenia zębów, mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, preparaty do czyszczenia tapet, 
preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszcze-
nia szkła, środki do czyszczenia toalet, pasty do czyszczenia 
butów, środki do czyszczenia pojazdów, środki odtłuszcza-
jące do czyszczenia, środki do czyszczenia tapicerki, prepa-
raty do czyszczenia tkanin, środki do czyszczenia kuwet, 
mieszanki czyszczące do usuwania plam, substancje czysz-
czące do użytku domowego, czyszczące rozpuszczalniki 
o właściwościach emulgujących, chusteczki nasączone 
preparatami czyszczącymi, środki czyszczące do użytku 
domowego, preparaty chemiczne do prania, preparaty 
do prania chemicznego, preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego, płyny do prania chemiczne-
go, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku 
domowego [pranie], środki do usuwania rdzy, preparaty 
do usuwania rdzy, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do udrażniania rur, preparaty do usuwania wosku, prepara-
ty do usuwania tłuszczu, preparaty do odnawiania i polero-
wania, preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, 
środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szoro-
wania], suplementy diety i preparaty dietetyczne, odżyw-
cze suplementy diety, dodatki dietetyczne, suplementy 
diety, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, białkowe suplementy diety, 
mineralne suplementy diety, żywność dla diet medycz-
nych, suplementy diety zawierające białko, suplementy die-
ty zawierające drożdże, suplementy diety dla ludzi, suple-
menty diety z chlorelli, preparaty dietetyczne i odżywcze, 
preparaty dietetyczne dla dzieci, suplementy dietetyczne 
i odżywcze, dietetyczne dodatki do żywności, napoje z do-
datkami dietetycznymi, substancje dietetyczne dla nie-
mowląt, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjal-
nymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycz-
nych, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawie-

rające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej 
lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suple-
menty diety do użytku medycznego, suplementy diete-
tyczne koenzymu Q10, suplementy dietetyczne zawierają-
ce luteinę, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wy-
maganiami dietetycznymi, dodatki dietetyczne w formie 
napojów, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, po-
karmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, suple-
menty diety składające się z aminokwasów, suplementy 
diety składające się z witamin, zdrowotne suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety skła-
dające się głównie z magnezu, suplementy diety składające 
się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głów-
nie z wapnia, suplementy diety składające się z pierwiast-
ków śladowych, liofilizowana żywność przystosowana 
do celów medycznych, żywność dla dzieci i niemowląt, 
dodatki do żywności do celów niemedycznych, suplemen-
ty żywnościowe, lecznicze dodatki do żywności, dodatki 
witaminowe, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mi-
neralne, dodatki witaminowe w płynie, mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, preparaty stosowane 
jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], uzupełniają-
ce dodatki do żywności do celów medycznych, dodatki 
dietetyczne do użytku medycznego, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, leki ziołowe, suplementy ziołowe, 
lecznicze napary ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, 
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, mieszanki ziołowe do użytku me-
dycznego, kremy ziołowe do celów medycznych, spraye 
ziołowe do celów medycznych, preparaty ziołowe do ce-
lów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów me-
dycznych, ziołowe preparaty błotne do celów terapeutycz-
nych, ziołowe maści zabiegające swędzeniu dla zwierząt 
domowych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, ziołowe dodatki dietetyczne 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, zio-
łowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, her-
bata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, herbaty 
ziołowe, inne niż do celów leczniczych, herbaty ziołowe 
[napary], napary ziołowe, sosy ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, preparaty ziołowe do sporzą-
dzania napojów, nielecznicze słodycze zawierające aroma-
ty ziołowe, nielecznicze herbaty składające się z liści z żura-
winy, nielecznicze herbaty zawierające liście żurawiny, her-
baty owocowe, herbaty, herbata, mieszanki herbat, liście 
herbaty, mate [herbata], herbata chai, herbata rooibos, sub-
stytuty herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, 
herbata szałwiowa, herbata czarna [herbata angielska], her-
bata oolong [herbata chińska], herbata oolong, herbata zie-
lona, herbata rozpuszczalna, herbata czarna, herbata jaśmi-
nowa, biała herbata, herbata bezteinowa, herbata imbiro-
wa, herbata miętowa, żółta herbata, wyciągi z herbaty, 
herbata do zaparzania, herbata sypka (nielecznicza -), ja-
pońska zielona herbata, herbata Earl Grey, herbata w toreb-
kach, herbata chryzantemowa (Gukhwacha), herbata z roz-
marynu, kapsułki z herbatą, herbata z rumianku, herbata 
z gryki, wyciągi z herbaty (nielecznicze), herbata w toreb-
kach (nielecznicza), herbata z liści jęczmienia, herbaty (nie-
lecznicze) zawierające cytrynę, herbata limonkowa [loomi 
tea], herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowin-
cji Darjeeling], azjatycka herbata morelowa [maesilcha], 
herbata z kwiatu lipy, biała herbata w proszku, czarna her-
bata w proszku, herbata z dzikiej róży, kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], 
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herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], her-
bata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata 
owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata o sma-
ku jabłka [inna niż do celów leczniczych], herbata jaśmino-
wa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata 
o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych].
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(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Podom-
ki [szlafroki], Japońskie szlafroki (nemaki), Bielizna, Bielizna 
nocna, Bielizna osobista, Bielizna damska, Gorsety [bielizna 
damska], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Ciążo-
wa bielizna nocna, Body [bielizna], Halki [bielizna], Bielizna 
osobista i nocna, Wstawki do bielizny [części odzieży], Połą-
czenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Bielizna oso-
bista [część garderoby], Rajstopy, Jednoczęściowa bielizna 
damska [body połączone z rajstopami], Wstawki do rajstop 
[części odzieży], Rajstopy bez pięt, Pończochy, Wyroby 
pończosznicze, Pięty do pończoch, Skarpetki i pończochy, 
Pasy do pończoch dla mężczyzn, Wstawki do pończoch 
[części odzieży], Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby 
pończosznicze], Paski z materiału, Paski skórzane [odzież], 
Pasy wyszczuplające [gorsety], Suknie ślubne, Podwiąz-
ki ślubne, Maski na oczy, Maski ochronne [odzież], Maski 
na oczy do spania, Piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie 
piżamy damskie, Spodnie do piżamy, Piżamy [tylko z try-
kotu], Biustonosze, Biustonosze bez ramiączek, Biustono-
sze miękkie, nieusztywniane, Ramiączka do biustonoszy, 
Biustonosze samonośne, Majtki, Majtki wyszczuplające, 
Majtki damskie, Szarfy [do ubrania], Podwiązki, Podwiązki 
do skarpetek, Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], 
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe na-
krycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], 
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież 
codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki 
[odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], 
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę 
[odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skó-
rzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body 
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, 
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, 
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombine-
zony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], 
Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, 
Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], 
Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gor-
sety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skó-
rzane sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams (chińskie 
sukienki), Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Dam-
skie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kro-

ju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule 
zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążo-
we, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzy-
kiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Ko-
szule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, 
Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, 
Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule ha-
wajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, 
Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie 
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy 
[spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie 
dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódnicz-
ki baletowe, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy [alladynki], 
Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [ko-
stiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [brycze-
sy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety 
z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry 
marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry 
z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze 
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze 
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze 
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, 
Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, 
Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, 
Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie 
kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, 
Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzch-
nie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krót-
kie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, 
Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynar-
skie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zim-
nem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki 
na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejs-
bolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez 
daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, 
Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażo-
we, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [ka-
pelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tu-
by, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, 
Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale 
[tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania 
wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wy-
prawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiu-
my do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 
Marynarki do garniturów, Marynarki damskie, 35 Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodat-
ków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sklepów deta-
licznych online obejmujące odzież, Usługi reklamowe w za-
kresie odzieży, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
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w związku z torebkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z torebkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z okularami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chu-
stami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chustami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z okularami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z bielizną, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z bielizną, Promocja sprzedaży, 
Administrowanie sprzedażą, Udzielanie informacji doty-
czących sprzedaży handlowej, Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi 
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwo w za-
kresie promocji sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, Informacje na temat sprzedaży produktów, Usługi 
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi w zakresie promocji.

(210) 550298 (220) 2022 12 13
(731) EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANITAL FLEX

(531) 24.13.01, 24.13.17, 24.13.24, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.22, 
27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Odzież wieczorowa, Odzież 
treningowa, Odzież sportowa, Odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, Odzież męska, damska i dziecięca, Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Odzież co-
dzienna, Odzież damska, Odzież dziana, Odzież wierzchnia 
dla kobiet, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież z imitacji skóry, 
Skarpetki i pończochy, Odzież skórzana, Wkładki do obuwia, 
Fleki do obuwia, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, An-
typoślizgowe akcesoria do obuwia.

(210) 550395 (220) 2022 12 16
(731) ŁAPPO-RZEPLIŃSKA KAROLINA PIĘKNO BEZ 

SKALPELA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NU POWER SHOW

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.19, 26.01.20

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne.

(210) 550423 (220) 2022 12 18
(731) SCALA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SCALA DESIGN

(531) 29.01.08, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 Nauka projektowania wnętrz, 42 Doradz-
two w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Do-
radztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projek-
towanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem tkanin 
dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie architek-
toniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz 
dla sklepów, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowa-
nie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyj-
nych, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Doradztwo 
techniczne w zakresie projektowania wnętrz, Doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, Profesjonalne doradztwo do-
tyczące projektowania wnętrz, Świadczenie usług w zakre-
sie projektowania wnętrz budynków, Świadczenie usług 
w zakresie projektowania wnętrz statków, Świadczenie 
usług w zakresie projektowania wnętrz statków powietrz-
nych, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz 
samochodów, Udostępnianie strony internetowej z infor-
macjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi architektury 
wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb 
i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi in-
formacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposaże-
nia do celów projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi projektowania 
wnętrz budynków, Usługi projektowania wnętrz uwzględ-
niające zasady feng shui, Usługi w zakresie architektury 
i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projekto-
wania wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie pro-
jektowania dotyczące wnętrz sklepów, Usługi w zakresie 
projektowania wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projek-
towania wnętrz butików, Usługi w zakresie projektowania 
wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym za-
kresie, Usługi w zakresie projektowania wnętrz dla bran-
ży detalicznej, Projektowanie konstrukcyjne, Planowanie 
[projektowanie] łazienek, Projektowanie akcesoriów mody, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budow-
lane, Projektowanie budynków, Projektowanie domów, 
Projektowanie form, Projektowanie graficzne, Projektowa-
nie i opracowywanie nowych produktów, Projektowanie 
i opracowywanie produktów konsumenckich, Projekto-
wanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, Pro-
jektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, 
Projektowanie i testowanie nowych produktów, Projek-
towanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych 
produktów, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie kon-
strukcji ozdobnych, Projektowanie mebli, Projektowanie 
mebli biurowych, Projektowanie modeli, Projektowanie 
produktów, Projektowanie produktów przemysłowych, 
Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie 
rzeźb, Projektowanie systemów oświetleniowych, Projek-
towanie szkła i produktów szklanych, Projektowanie sztuki 
komercyjnej, Projektowanie umeblowania, Projektowanie 
rozmieszczenia mebli biurowych.
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(210) 550485 (220) 2022 12 20
(731) DUOLIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Więckowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fizzy easy

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety składające 
się z witamin, Odżywcze suplementy diety, Suplementy die-
tetyczne i odżywcze, Musujące tabletki witaminowe.

(210) 550486 (220) 2022 12 20
(731) DUOLIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Więckowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) X ProRelaxin

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety, Mineralne suplementy 
diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suple-
menty żywnościowe, Probiotyki (suplementy), Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 542164, 544981, 546728, 546729, 549196, 549843, 550053

2 549196

3 548210, 548214, 548632, 549441, 549652, 549682, 549718, 549869, 549873, 549874, 549877, 549880, 549882, 
549887, 549890, 549893, 549894, 549896, 550072

4 545415, 549227, 549258, 549371, 549372

5 548535, 548539, 549196, 549426, 549431, 549459, 549682, 549718, 549727, 549811, 549815, 549820, 549869, 
550035, 550160, 550189, 550212, 550485, 550486

6 542475, 544981, 545415, 547008, 547009, 547011, 549227, 549371, 549372, 549612, 549779, 550034, 550039

7 545415, 547008, 547009, 547011, 547849, 547850, 549465, 549801, 550034, 550039, 550053

9 535428, 535433, 542475, 544981, 545415, 545933, 547008, 547009, 547011, 548522, 548523, 548538, 549055, 
549069, 549227, 549358, 549371, 549372, 549459, 549461, 549799, 549801, 549820, 550034, 550039, 550047, 
550102, 550157, 550215, 550216

10 547749, 548319, 549636, 549811, 549815

11 544981, 545415, 548522, 548523, 548538, 549227, 549371, 549372, 550126, 550151

12 538002, 545415, 547008, 547009, 547011, 549421, 549461, 550053

13 549514, 549517

14 549405, 549406, 550098

16 542475, 549656, 549752, 549799, 550034, 550039, 550251

17 542475

18 549057

19 542808, 547008, 547009, 547011, 549612, 549779, 549843, 550106, 550162

20 548016, 549662, 550070, 550135

21 545415, 549441, 549752

22 550214, 550230

24 542808, 550135

25 542475, 542808, 545415, 548603, 549459, 549461, 549752, 549851, 550012, 550068, 550115, 550296, 550298

26 549459

28 526239, 547008, 547009, 547011, 549145, 549656, 550145, 550153

29 546289, 546290, 548137, 548210, 548214, 549251, 549682, 549689, 549690, 549691, 550065

30 546289, 546290, 548768, 549196, 549200, 549401, 549558, 549559, 549682, 549689, 549690, 549691, 549823, 
549825, 549844, 550139, 550140, 550143, 550144

31 549427, 549656, 549682, 550160

32 548210, 548214, 549497, 549498, 549682, 550137, 550189

33 546431, 546997, 549436, 549812, 549813

34 549777

35 487286, 542475, 544132, 544981, 545415, 547008, 547009, 547011, 547528, 548016, 548603, 548792, 548794, 
549196, 549358, 549405, 549406, 549427, 549441, 549459, 549461, 549612, 549649, 549656, 549659, 549672, 
549679, 549779, 549820, 550034, 550039, 550042, 550047, 550053, 550077, 550082, 550083, 550102, 550116, 
550125, 550128, 550143, 550144, 550152, 550157, 550186, 550188, 550212, 550213, 550214, 550230, 550291, 
550296, 550395

36 544132, 548046, 548047, 548048, 549680, 549783, 550034, 550039
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1 2

37 542808, 544132, 545415, 547008, 547009, 547011, 547849, 547850, 548046, 548047, 548048, 548055, 548632, 
548635, 548792, 548794, 549227, 549358, 549371, 549372, 549611, 549612, 549783, 549801, 550054, 550116

38 548603, 549069, 549752, 550034, 550039, 550047, 550102, 550187

39 544132, 545415, 548792, 548794, 549227, 549371, 549372, 549649, 549851, 550034, 550039, 550042, 550102, 
550270

40 548632, 549801

41 542475, 545415, 547528, 548603, 549069, 549509, 549656, 549679, 549685, 549686, 549694, 549752, 549783, 
549799, 549820, 549851, 549889, 550022, 550047, 550053, 550082, 550083, 550088, 550108, 550136, 550145, 
550153, 550157, 550158, 550186, 550188, 550423

42 542475, 544132, 544981, 547008, 547009, 547011, 547849, 547850, 548603, 549055, 549783, 549820, 550034, 
550039, 550102, 550423

43 547762, 548046, 548047, 548048, 548137, 548632, 548707, 549383, 549659, 549685, 549686, 549689, 549690, 
549691, 549895, 550143, 550144

44 542808, 543794, 544767, 547749, 548055, 549659, 549682, 549820, 550022, 550118

45 549055, 549649, 549783, 549799, 549889



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

2D CAFE 547762
2TOP 550082
3xW WĘGIEL WODÓR WIEDZA 550158
AdiVITAL 550160
ADVANCED PROTECT FORMULA 549258
Aflopa 550035
AFRODYTA Bride Couture 550115
AgroCalc 549843
AGROCZAS 550053
AL PROJEKT 549801
ALIO 547528
Alkospektor 549694
ALLECCO 487286
AMBRA 549441
animals 550251
AQUAPROFI 549672
artmaker 550128
Asepxia 549873
Asepxia 549890
AUDIOLAKE FESTIVAL 550136
AZAKILL 548535
BAŃKA 549685
BEZ SŁÓW 549812
Biomonic 542164
BiXBiT 544981
BLUE RIDE 549145
BOSTON BURGER 549383
BRACIA PISKORKOWIE ADAM I ANTONI 550143
BRACIA PISKORKOWIE ADAM I ANTONI 550144
Bratex Platino 549779
BRZMIENIE ŚWIATA 549752
Budotom 548522
BURGER DINKS 548137
CAR NET 548792
CAR NET 548794
CDC 549227
COFFEE RIDER 545415
Copernicus 550137
Cortland 550116
CPG 550054
Czas się weselić 550108
Delicje 548768
Desseria 549200
DiabeT TX 549880
Diabet TX 549896

DOM CHARBIELIN 549813

Dorodent 547749

DOUBLETOP 550083

Drillex fi 106, 4 mm 549517

Drillex fi 50 mm 549514

drNews 548055

EDC ENERGIA DLA CIEBIE 549371

EDC 549372

EkaMedica 549682

ELMiR 550070

EM6 542475

E-SPACE 549461

evera by citrosuco 548214

evera 548210

EVERYDAYOFFICIAL 550296

FACILITATE SERVICES Since 2007  
Home Of Quality 548635

FAFIK 549427

FIRMA KETO 546289

fizzy easy 550485

FLIP NA STANIE PRAWNYM 549799

FORT WOLA 544132

FULL POWER 550152

Fundacja Centrum Bezpiecznej Rodziny 550022

G&T 549057

GENERAL FRESH eco 549869

GLAMLENS 549459

Goicoechea DiabeT TX 549874

GOICOECHEA Diabet TX 549887

Goicoechea 549877

GOICOECHEA 549893

Goplana 1912 Grześki 549558

HAOS 548707

HiPANDi 550135

ignis 549465

INFOTEC CNC 547008

INFOTEC ENGINEERING 547009

INFOTEC FACTORY 547011

inpro 549055

INVEST HORECA 550126

Invex Bionom + Plus 549718

J&J Kancelaria Ubezpieczeniowa 549680

Jajka z Sokoła ESTD 2020 549251

JOHN PLAYER GOLD LEAF  
JOHN PLAYER GOLD LEAF 549777

KapsiCare 549426
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KAŻDY MA SWOJE Grzeszki 549559

Kemi 550125

KONTEKSTY MIEJSCE PSYCHOTERAPII 549679

KUPIEC 1987 FITOS 550140

KUPIEC FITOS 550139

LANON 549358

LARVALEX 548539

LASERHALL 550118

LEMONADE PEAR 549498

LEVEL HIGH 550012

LINEA MARE & MONTI 548047

LINEA MARE e MONTI 548048

LINEA MONTI 548046

Love me or leave me 549069

Mal-Tom Usługi Sprzątanie Prasowanie  
Catering Biznesowy SPRZĄTANIE  
M. TOMKIEWICZ Catering Flying Visit  
SINCE ~ OD/ 2007 548632

MAŁPISZON 526239

MAMENO E-DOULA MENOPAUZY 549820

Mandal 550106

Mata Verse 550034

Mata Verse 550039

MEDICAST SIŁA ZDROWIA 548319

MIRAQUA 550151

MOFY 545933

MOONHALER 549815

MOTUL TOUR 549851

MUUKREACJE by Olga Ślusarczyk 548603

muzaic 550047

MyAir 549811

N NULU ROCK NEW ZEALAND 546997

NEMOS 550145

NEMOS 550153

NU POWER SHOW 550395

Nutrizen 549431

ohobohoo 550214

ohobohoo 550230

OM OLA MODA 550068

Organic fitness 549509

OsvitaPol 550186

PacePress Care 549636

PANTAMED 549659

PERFEKT 548538

Pewny Lokal 549783

Pływanie w onlajnie 549889

podonails 550077

PolUchitsya 550188

POPITA napój do popijania 550189

PRASKA ECO CATS COLLECTION  
made in Poland 548016

PROFOODS 550212

PROMERSO 550042

przygotuj.pl 549196

PRZYSZŁOŚĆ zależy od nas 549656

Püdelsi 550157

Q-Doręczenia 550102

REVIBEL 549727

rękdzieło 549405

ROLESKI KETO 546290

Rośliniak 550065

ROYAL ANGEL LUXURY JEWELRY 550098

ROYAL KING GIN SINCE 1689 ORIGINAL  
ROYAL KING SINCE 1689* Traditionally  
Distilled Pure grain spirit and fine ingredients  
Royal King Gin ORIGINAL RECIPE 546431

SANITAL FLEX 550298

SAUNSPOT 542808

SCALA DESIGN 550423

Scent of beauty 550072

SKY GLASS 535428

sky glass 535433

slodycze-24.pl 550213

Smaczna Para 549691

Smak na Świat 549689

SOIL BIO REGENER 546729

soilbioregener 546728

sprytki.pl 550187

STASACUCINE 549662

SU-2 549823

SUCHARY SPECJALNE SU-1 PIASTOWSKIE 549825

SUCHARY TATRZAŃSKIE Z OWOCAMI 549844

Święta w Białym Dunajcu 549895

Teatrical 549882

Teatrical 549894

THE LEGEND OF ROCK SYMPHONIC 550088

TMD THERMO & PHARMA TRANSPORT 550270

To Go! 549690

Torino 550162

tutku pl jewellery design 549406

TZERLI 538002

UPWP UNIWERSALNY PRZECIWPOŻAROWY  
WYŁĄCZNIK PRĄDU 549611

V R BAŃKA RESTAURACJA 549686

Vibes koral 549401

Voditiel CE 549649

VOLONAUT 549421

W BUH iNNY 549436

WAYME 550215

WAYME 550216

White&Lilac 544767

WINETIC 549612

WOSKOLINA 549652

X ProRelaxin 550486
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YOU NEED KERATIN  
KAROLINA KUCZNEROWICZ 543794

ZBUD 547849

ZBUD 547850

Zielarnia Podlaska  
SIĘGNIJ PO ZDROWIE Z NATURY 550291



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.

1123174 TECHFLEX (2022 11 03) 9
1146936 ALPEN-DENT (2022 11 19) 3, 5
1419791 LIBERTO (2022 11 29) 25
1585659 Jackery (2022 08 08)

CFE: 27.05.01 9, 35
1629652 GENEVERSE (2022 08 12) 9
1700951 H (2022 11 10, 2022 05 20)

CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 43
1700954 L LX (2022 11 04, 2022 11 01)

CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13 18
1700972 HQD (2022 09 15)

CFE: 27.05.01 34
1700975 BANZAI (2022 04 12) 29, 30
1700976 H (2022 11 10, 2022 05 20)

CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 40
1700977 HYUNDAI (2022 11 11, 2022 05 20)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 40
1701125 MODIANO (2022 10 07) 9, 34, 35
1701164 TALIANETTA (2022 10 20) 30
1701172 EL PISTOLERO  

(2022 07 29, 2022 02 21)
9, 28, 41

1701192 FLEXREPORTS  
(2022 10 28, 2022 05 23)

9, 42

1701262 UNITED DREAMS 3 MULTIGAME  
(2022 07 25, 2022 02 01)
CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.13 9, 28, 41

1701289 40 Super Flame  
(2022 07 25, 2022 02 18)

9, 28, 41

1701344 HYUNDAI (2022 11 14, 2022 05 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 43

1701364 UNIFEED (2022 10 10, 2022 04 19) 31
1701389 HYDROBALLS FOR VALVE SYSTEMS  

(2022 05 25, 2022 05 11)
CFE: 21.03.01, 26.11.08, 27.03.01, 27.05.01 9, 11

1701482 Mannolysin (2022 10 06, 2022 09 19) 5

1701483 BLUE SUN  
(2022 10 06, 2022 04 08)

16, 33, 35

1701493 kaere  
(2022 11 02, 2022 06 21)

14, 25, 35

1701496 ·CEPA DIVISA· (2022 11 10, 2022 10 07)
CFE: 05.01.05, 24.17.02, 27.05.01 33

1701511 2022 10 11)
CFE: 01.15.15, 15.01.17, 26.01.03, 26.13.25 6

1701517 SHANYING (2022 09 22)
CFE: 03.07.01, 27.05.01, 28.03.00 7

1701748 SuperBarking (2022 11 07)
CFE: 27.05.01 7, 10, 14, 40, 42

1701763 Honi Poke (2022 10 05) 43
1701781 FLUTIKAZ (2022 11 16, 2022 08 18) 5
1701806 CURRENT (2022 11 11) 11, 20, 21
1701823 BONUS PRIZE GENERAL HD  

(2022 07 25, 2022 02 01)
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15 9, 28, 41

1701873 XOAR (2022 10 10)
CFE: 26.11.02, 27.05.01 12, 28

1701976 20 Super 7 Flame  
(2022 07 29, 2022 03 17)

9, 28, 41

1702142 BOOK of ARTIFACTS (2022 07 25, 2022 02 01)
CFE: 03.11.01, 27.03.03, 
27.05.03, 29.01.15

9, 28, 41

1702157 TOPFORZA (2022 08 15)
CFE: 24.15.21, 27.05.01 7, 8, 9

1702236 Untad Premium (2022 10 07)
CFE: 05.07.02, 25.01.15, 26.01.03, 26.04.05, 
27.05.01, 29.01.15

30

1702248 BEFOOD (2022 10 26, 2022 05 23) 29
1702326 NATURLICHE GNADE (2022 11 16) 5
1702334 YSSY (2022 08 10)

CFE: 02.01.02, 05.13.08, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.13

33



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

3  1146936 

5  1146936, 1701482, 1701781, 1702326 

6  1701511 

7  1701517, 1701748, 1702157 

8  1702157 

9  1123174, 1585659, 1629652, 1701125, 1701172, 1701192, 1701262,
 1701289, 1701389, 1701823, 1701976, 1702142, 1702157 

10  1701748 

11  1701389, 1701806 

12  1701873 

14  1701493, 1701748 

16  1701483 

18  1700954 

20  1701806 

21  1701806 

25  1419791, 1701493 

28  1701172, 1701262, 1701289, 1701823, 1701873, 1701976, 1702142 

29  1700975, 1702248 

30  1700975, 1701164, 1702236 

31  1701364 

33  1701483, 1701496, 1702334 

34  1700972, 1701125 

35  1585659, 1701125, 1701483, 1701493 

40  1700976, 1700977, 1701748 

41  1701172, 1701262, 1701289, 1701823, 1701976, 1702142 

42  1701192, 1701748 

43  1700951, 1701344, 1701763



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.

542077 Seven for all Mankind International SAGL
2022 08 30 35

542803 URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 12 05 5

546276 ŠKODA AUTO a.s.
2022 12 14 9

546286 DOLIŃSKA RENATA LADY JESSY
2022 12 19 38, 41

546768 DOLIŃSKA RENATA LADY JESSY
2022 12 19 21, 25, 35, 38, 41

546277 ABC WYPOSAŻENIA MAJĘTNY BIEŃKOWSKI 
SPÓŁKA JAWNA
2022 12 13 20
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