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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 9 stycznia 2023 r. Nr ZT2

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) 501649 (220) 2019 06 28
(731) BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fajterki
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów: literatura drukowana i na nośnikach dotycząca 
zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turysty-
ki, literatura drukowana i na nośnikach obejmująca zestawy 
ćwiczeń i programy treningowe, nośniki danych, płyty, kase-
ty i publikacje on-line obejmujące zestawy ćwiczeń i progra-
my treningowe, kosmetyki, artykuły higieny osobistej i in-
tymnej, artykuły chemii gospodarczej, odżywki i preparaty 
witaminowe, białkowe, węglowodanowe, żywność, żyw-
ność dietetyczna, napoje bezalkoholowe, soki, owoce i wa-
rzywa, odzież, obuwie, nakrycia głowy, torby i plecaki, para-
sole, maty do ćwiczeń, sprzęt sportowy i przyrządy gimna-
styczne, zabawki i gry planszowe, świece i świece zapacho-
we, gadżety promocyjne i reklamowe: maskotki i zabawki, 
długopisy, artykuły biurowe i papiernicze, foldery, widoków-
ki, książki i kalendarze, drukowane publikacje, publikacje 
elektroniczne na nośnikach, nośniki danych, sprzęt kompute-
rowy, fotograficzny i RTV, sprzęt oświetleniowy, wyroby, po-
jemniki i figurki metalowe, niemetalowe, szklane, ceramicz-
ne, drewniane, tekstylne i z tworzyw sztucznych do użytku 
jako artykuły gospodarstwa domowego, artykuły biurowe, 
wyposażenie wnętrz oraz dla celów dekoracyjnych, gadżety 
reklamowe do użytku osobistego, mianowicie biżuteria, 
ozdoby i artykuły odzieżowe, pamiątki, mianowicie materiały 
i publikacje drukowane i na nośnikach, wyroby, pojemniki 
i figurki metalowe, niemetalowe, szklane, ceramiczne, drew-
niane, tekstylne i z tworzyw sztucznych przypominające 
o miejscach, obiektach, osobach lub wydarzeniach oraz wy-
roby rękodzieła ludowego, pudełka i opakowania, wyroby 
galanteryjne, wyroby tekstylne, portfele, okulary przeciwsło-
neczne, etui na okulary, etui na klucze, biżuteria, ozdoby 
do włosów i paznokci, breloki, monety, medale i puchary 
okolicznościowe, zegarki, smycze reklamowe, próbki kosme-
tyków i artykułów chemii gospodarczej, bidony, butelki 
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowa-
nie w sklepach, hurtowniach, stoiskach handlowych, targach, 
pokazach i wystawach, w Internecie oraz drogą sprzedaży 
wysyłkowej, Reklama wyżej wymienionych towarów, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia 
dla potrzeb targów i wystaw handlowo-reklamowych, Roz-
powszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, Rekla-
ma w prasie, radio, telewizji, na bilbordach, w Internecie oraz 
pozostałe formy reklamy, Organizowanie sprzedaży, usługi 
pośrednictwa handlowego, Wynajmowanie przestrzeni i no-
śników reklamowych, Wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, Uaktualnianie materiału reklamowego, Pośrednictwo 
i przedstawicielstwo handlowe, Kreowanie wizerunku firm, 

usług i towarów, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Usługi w zakresie tworzenia, uaktualniania i funkcjonowania 
komputerowych baz danych, Usługi portalu internetowego 
poświęconego kosmetykom, modzie, zdrowiu, higienie i die-
cie, wyposażeniu wnętrz, sprzętowi Hi-fi, AGD i komputero-
wemu, akcesoriom, przyrządom i sprzętowi gimnastyczne-
mu i sportowemu, materiałom drukowanym, artykułom pi-
śmiennym i zabawkom, artykułom szkolnym i biurowym 
w celach promocyjnych, Usługi wyszukiwania i porównywa-
nia ofert i cen on-line, Usługi reklamowe i marketingowe, 
38 Usługi VOD, Usługi telekomunikacyjne, Usługi interneto-
wego serwisu informacyjnego (usługi portalu internetowe-
go), Umożliwianie łączności przez terminale komputerowe, 
Łączność przez sieć światłowodów, Łączność w technologii 
przewodowej i bezprzewodowej, Łączność radiowa, Łącz-
ność za pomocą telefonii komórkowej, Przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usługi ogło-
szeń elektronicznych, Usługi agencji informacyjnych w za-
kresie tworzenia i utrzymywania serwisów internetowych, 
Udostępnianie forów internetowych i chatroomów, Wypoży-
czanie czas dostępu do światowej sieci, Przydzielanie dostę-
pu do baz danych, Przydzielanie kanałów telekomunikacyj-
nych dla usług związanych z telezakupami, Transmisja plików 
cyfrowych, Transmisja radiowa, telewizyjna i satelitarna, Usłu-
gi nawigacji i lokalizacji miejsc i przedmiotów, Usługi poczty 
głosowej, Wypożyczanie modemów i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Doradztwo w zakresie usług telekomunikacyj-
nych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, tworzenie i prowadzenie programów telewizyjnych 
i w internecie poświęconych kosmetykom, modzie, zdrowiu, 
higienie i diecie, wyposażeniu wnętrz, sprzętowi Hi-fi, AGD 
i komputerowemu, akcesoriom, przyrządom i sprzętowi gim-
nastycznemu i sportowemu, materiałom drukowanym, arty-
kułom piśmiennym i zabawkom, artykułom szkolnym i biuro-
wym, sportom, gimnastyce i aktywności fizycznej, dietetyce, 
zdrowemu odżywianiu, zdrowemu trybowi życia, pielęgnacji 
urody, zabiegom pielęgnacyjnym i upiększającym oraz mo-
dzie, 41 Usługi związane z organizacją wypoczynku (rozryw-
ka), organizowanie zawodów i pokazów sportowych, Infor-
macja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, 
Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie i pro-
wadzenie wyjazdów w celu poprawy kondycji fizycznej, 
Usługi obozów wakacyjnych, Usługi dystrybucji biletów (roz-
rywka), Organizowanie i prowadzenie koncertów i balów, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, szkoleń, sympo-
zjów, kursów i konferencji dotyczących zdrowia, dietetyki 
i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, sportu, fitness, tury-
styki i mody, Organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów 
i wystaw dotyczących zdrowia, dietetyki i zdrowego żywie-
nia, pielęgnacji urody, sportu, fitness, turystyki i mody oraz 
edukacji i kultury, Organizacja i prowadzenie konkursów i za-
wodów, loterii, imprez firmowych i plenerowych, Organiza-
cja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organi-
zacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, Usługi 
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obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich, base-
nów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych, Organiza-
cja i prowadzenie obozów wakacyjnych, Wypożyczanie wy-
posażenia dla potrzeb koncertów, Udostępnianie pomiesz-
czeń i obiektów dla celów rozrywkowych, Wypożyczanie 
sprzętu RTV. oświetleniowego i akustycznego dla celów tar-
gów i wystaw edukacyjno-kulturalnych, Organizowanie 
ogródków zabaw dla dzieci, pokazów kaskaderskich, spor-
tów ekstremalnych, turniejów rycerskich, przedstawień te-
atralnych, występów muzycznych, spektakli laserowych i pi-
rotechnicznych, pokazów tradycyjnych usług rzemieślni-
czych, pokazów przyrządzania tradycyjnych potraw, poka-
zów przyrządzania potraw dietetycznych, pokazów mody, 
Parki rozrywki, Usługi związane z organizowaniem i obsługą 
dyskotek, Fotografowanie, filmowanie, Gimnastyka (instruk-
taż), Prowadzenie klubów bilardowych, Działalność rozryw-
kowa, Usługi związane z organizacją imprez karaoke, Usługi 
klubowe (nauczanie lub rozrywka), Kluby zdrowia, Działal-
ność edukacyjna, Działalność rekreacyjna, Kluby fitness i si-
łownie, Doradztwo w zakresie sportu i fitness, Treningi gru-
powe i personalne, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów z treningami i konsultacjami dietetyków, Obsługa pól 
golfowych, Obsługa sal kinowych, Wypożyczanie sprzętu 
radiowego, telewizyjnego oraz hi-fi, Usługi zespołów mu-
zycznych, Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamo-
we, Studia filmowe, Studia nagrań, Wynajmowanie stadio-
nów, Tłumaczenia, Usługi reporterskie, Wynajmowanie kor-
tów tenisowych, Wypożyczanie guadów, rowerów, sprzętu 
do paintballa i nordic walking, Wypożyczanie sprzętu nar-
ciarskiego, Wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, Infor-
macje o wypoczynku i rozrywce, Usługi związane z organiza-
cją wypoczynku (usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we), Tresura zwierząt, Prowadzenie szkółek jazdy konnej, jaz-
dy narciarskiej, Przejażdżki powozami, Kuligi, Wędkarstwo, 
Myślistwo sportowe i rekreacyjne, Usługi portalu interneto-
wego poświęconego sportom, gimnastyce i aktywności fi-
zycznej, 44 Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, Organizowanie i prowadzenie wyjazdów, obozów 
i wczasów odchudzających, Usługi doradztwa z zakresu 
zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody 
i mody, Usługi rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii, Salony 
masażu, odnowy biologicznej i Spa, Sauny, Solaria, Aromate-
rapia, Salony fryzjerskie, Salony piękności, Manicure, pedicu-
re, Tatuowanie, Zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, Układa-
nie kompozycji kwiatowych, Usługi wizażu, Doradztwo w za-
kresie higieny i urody ludzi i zwierząt, Usługi medyczne, Usłu-
gi portalu internetowego poświęconego dietetyce, zdrowe-
mu odżywianiu, zdrowemu trybowi życia, pielęgnacji urody, 
zabiegom pielęgnacyjnym i upiększającym oraz modzie.

(210) 501674 (220) 2019 06 28
(731) BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Fajterki Ewa Chodakowska
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów: literatura drukowana i na nośnikach dotycząca 
zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turysty-
ki, literatura drukowana i na nośnikach obejmująca zestawy 
ćwiczeń i programy treningowe, nośniki danych, płyty, kase-
ty i publikacje on-line obejmujące zestawy ćwiczeń i progra-
my treningowe, kosmetyki, artykuły higieny osobistej i in-
tymnej, artykuły chemii gospodarczej, odżywki i preparaty 
witaminowe, białkowe, węglowodanowe, żywność, żyw-
ność dietetyczna, napoje bezalkoholowe, soki, owoce i wa-

rzywa, odzież, obuwie, nakrycia głowy, torby i plecaki, para-
sole, maty do ćwiczeń, sprzęt sportowy i przyrządy gimna-
styczne, zabawki i gry planszowe, świece i świece zapacho-
we, gadżety promocyjne i reklamowe: maskotki i zabawki, 
długopisy, artykuły biurowe i papiernicze, foldery, widoków-
ki, książki i kalendarze, drukowane publikacje, publikacje 
elektroniczne na nośnikach, nośniki danych, sprzęt kompute-
rowy, fotograficzny i RTV, sprzęt oświetleniowy, wyroby, po-
jemniki i figurki metalowe, niemetalowe, szklane, ceramicz-
ne, drewniane, tekstylne i z tworzyw sztucznych do użytku 
jako artykuły gospodarstwa domowego, artykuły biurowe, 
wyposażenie wnętrz oraz dla celów dekoracyjnych, gadżety 
reklamowe do użytku osobistego, mianowicie biżuteria, 
ozdoby i artykuły odzieżowe, pamiątki, mianowicie materiały 
i publikacje drukowane i na nośnikach, wyroby, pojemniki 
i figurki metalowe, niemetalowe, szklane, ceramiczne, drew-
niane, tekstylne i z tworzyw sztucznych przypominające 
o miejscach, obiektach, osobach lub wydarzeniach oraz wy-
roby rękodzieła ludowego, pudełka i opakowania, wyroby 
galanteryjne, wyroby tekstylne, portfele, okulary przeciwsło-
neczne, etui na okulary, etui na klucze, biżuteria, ozdoby 
do włosów i paznokci, breloki, monety, medale i puchary 
okolicznościowe, zegarki, smycze reklamowe, próbki kosme-
tyków i artykułów chemii gospodarczej, bidony, butelki 
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowa-
nie w sklepach, hurtowniach, stoiskach handlowych, targach, 
pokazach i wystawach, w Internecie oraz drogą sprzedaży 
wysyłkowej, Reklama wyżej wymienionych towarów, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia 
dla potrzeb targów i wystaw handlowo-reklamowych, Roz-
powszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, Rekla-
ma w prasie, radio, telewizji, na bilbordach, w Internecie oraz 
pozostałe formy reklamy, Organizowanie sprzedaży, usługi 
pośrednictwa handlowego, Wynajmowanie przestrzeni i no-
śników reklamowych, Wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, Uaktualnianie materiału reklamowego, Pośrednictwo 
i przedstawicielstwo handlowe, Kreowanie wizerunku firm, 
usług i towarów, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Usługi w zakresie tworzenia, uaktualniania i funkcjonowania 
komputerowych baz danych, Usługi portalu internetowego 
poświęconego kosmetykom, modzie, zdrowiu, higienie i die-
cie, wyposażeniu wnętrz, sprzętowi Hi-fi, AGD i komputero-
wemu, akcesoriom, przyrządom i sprzętowi gimnastyczne-
mu i sportowemu, materiałom drukowanym, artykułom pi-
śmiennym i zabawkom, artykułom szkolnym i biurowym 
w celach promocyjnych, Usługi wyszukiwania i porównywa-
nia ofert i cen on-line, Usługi reklamowe i marketingowe, 
38 Usługi VOD, Usługi telekomunikacyjne, Usługi interneto-
wego serwisu informacyjnego (usługi portalu internetowe-
go), Umożliwianie łączności przez terminale komputerowe, 
Łączność przez sieć światłowodów, Łączność w technologii 
przewodowej i bezprzewodowej, Łączność radiowa, Łącz-
ność za pomocą telefonii komórkowej, Przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usługi ogło-
szeń elektronicznych, Usługi agencji informacyjnych w za-
kresie tworzenia i utrzymywania serwisów internetowych, 
Udostępnianie forów internetowych i chatroomów, Wypoży-
czanie czas dostępu do światowej sieci, Przydzielanie dostę-
pu do baz danych, Przydzielanie kanałów telekomunikacyj-
nych dla usług związanych z telezakupami, Transmisja plików 
cyfrowych, Transmisja radiowa, telewizyjna i satelitarna, Usłu-
gi nawigacji i lokalizacji miejsc i przedmiotów, Usługi poczty 
głosowej, Wypożyczanie modemów i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Doradztwo w zakresie usług telekomunikacyj-
nych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
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wych, tworzenie i prowadzenie programów telewizyjnych 
i w internecie poświęconych kosmetykom, modzie, zdrowiu, 
higienie i diecie, wyposażeniu wnętrz, sprzętowi Hi-fi, AGD 
i komputerowemu, akcesoriom, przyrządom i sprzętowi gim-
nastycznemu i sportowemu, materiałom drukowanym, arty-
kułom piśmiennym i zabawkom, artykułom szkolnym i biuro-
wym, sportom, gimnastyce i aktywności fizycznej, dietetyce, 
zdrowemu odżywianiu, zdrowemu trybowi życia, pielęgnacji 
urody, zabiegom pielęgnacyjnym i upiększającym oraz mo-
dzie, 41 Usługi związane z organizacją wypoczynku (rozryw-
ka), organizowanie zawodów i pokazów sportowych, Infor-
macja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, 
Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie i pro-
wadzenie wyjazdów w celu poprawy kondycji fizycznej, 
Usługi obozów wakacyjnych, Usługi dystrybucji biletów (roz-
rywka), Organizowanie i prowadzenie koncertów i balów, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, szkoleń, sympo-
zjów, kursów i konferencji dotyczących zdrowia, dietetyki 
i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, sportu, fitness, tury-
styki i mody, Organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów 
i wystaw dotyczących zdrowia, dietetyki i zdrowego żywie-
nia, pielęgnacji urody, sportu, fitness, turystyki i mody oraz 
edukacji i kultury, Organizacja i prowadzenie konkursów i za-
wodów, loterii, imprez firmowych i plenerowych, Organiza-
cja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organi-
zacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, Usługi 
obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich, base-
nów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych, Organiza-
cja i prowadzenie obozów wakacyjnych, Wypożyczanie wy-
posażenia dla potrzeb koncertów, Udostępnianie pomiesz-
czeń i obiektów dla celów rozrywkowych, Wypożyczanie 
sprzętu RTV. oświetleniowego i akustycznego dla celów tar-
gów i wystaw edukacyjno-kulturalnych, Organizowanie 
ogródków zabaw dla dzieci, pokazów kaskaderskich, spor-
tów ekstremalnych, turniejów rycerskich, przedstawień te-
atralnych, występów muzycznych, spektakli laserowych i pi-
rotechnicznych, pokazów tradycyjnych usług rzemieślni-
czych, pokazów przyrządzania tradycyjnych potraw, poka-
zów przyrządzania potraw dietetycznych, pokazów mody, 
Parki rozrywki, Usługi związane z organizowaniem i obsługą 
dyskotek, Fotografowanie, filmowanie, Gimnastyka (instruk-
taż), Prowadzenie klubów bilardowych, Działalność rozryw-
kowa, Usługi związane z organizacją imprez karaoke, Usługi 
klubowe (nauczanie lub rozrywka), Kluby zdrowia, Działal-
ność edukacyjna, Działalność rekreacyjna, Kluby fitness i si-
łownie, Doradztwo w zakresie sportu i fitness, Treningi gru-
powe i personalne, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów z treningami i konsultacjami dietetyków, Obsługa pól 
golfowych, Obsługa sal kinowych, Wypożyczanie sprzętu 
radiowego, telewizyjnego oraz hi-fi, Usługi zespołów mu-
zycznych, Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamo-
we, Studia filmowe, Studia nagrań, Wynajmowanie stadio-
nów, Tłumaczenia, Usługi reporterskie, Wynajmowanie kor-
tów tenisowych, Wypożyczanie guadów, rowerów, sprzętu 
do paintballa i nordic walking, Wypożyczanie sprzętu nar-
ciarskiego, Wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, Infor-
macje o wypoczynku i rozrywce, Usługi związane z organiza-
cją wypoczynku (usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we), Tresura zwierząt, Prowadzenie szkółek jazdy konnej, jaz-
dy narciarskiej, Przejażdżki powozami, Kuligi, Wędkarstwo, 
Myślistwo sportowe i rekreacyjne, Usługi portalu interneto-
wego poświęconego sportom, gimnastyce i aktywności fi-
zycznej, 44 Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, Organizowanie i prowadzenie wyjazdów, obozów 
i wczasów odchudzających, Usługi doradztwa z zakresu 
zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody 
i mody, Usługi rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii, Salony 

masażu, odnowy biologicznej i Spa, Sauny, Solaria, Aromate-
rapia, Salony fryzjerskie, Salony piękności, Manicure, pedicu-
re, Tatuowanie, Zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, Układa-
nie kompozycji kwiatowych, Usługi wizażu, Doradztwo w za-
kresie higieny i urody ludzi i zwierząt, Usługi medyczne, Usłu-
gi portalu internetowego poświęconego dietetyce, zdrowe-
mu odżywianiu, zdrowemu trybowi życia, pielęgnacji urody, 
zabiegom pielęgnacyjnym i upiększającym oraz modzie.

(210) 504747 (220) 2019 09 23
(731) GANCARZ MAŁGORZATA, Sandomierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ani beee, ani meee małgosia gancarz

(531) 01.15.11, 03.04.11, 03.04.12, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 10 Przyrządy i akcesoria do zoo terapii, przyrzą-
dy i akcesoria sensoryczne do zoo terapii, przyrządy i akceso-
ria do alpakoterapii, hipoterapii przyrządy i akcesoria do fizjo-
terapii, rehabilitacji i zoo terapii, przyrządy i akcesoria do fi-
zjoterapii i rehabilitacji wykorzystywane w zoo terapii, przy-
rządy i akcesoria medyczne oraz terapeutyczne, przyrządy 
i akcesoria weterynaryjne, przyrządy i akcesoria terapeutycz-
ne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, przyrządy 
i akcesoria terapeutyczne do zastosowania na ciałach zwie-
rząt, przyrządy i akcesoria terapeutyczne do zastosowania 
na ciałach zwierząt, wykorzystywane w zooterapii, przyrządy 
i akcesoria sensoryczne dla potrzeb zooterapii, przyrządy 
i akcesoria sensoryczne dla potrzeb alpakoterapii, hipoterapii 
i rehabilitacji, przyrządy i akcesoria terapeutyczne, wspoma-
gające rehabilitację, przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych, czapraki sensoryczne dla potrzeb zoo terapii, 
czapraki sensoryczne dla potrzeb alpakoterapii, hipoterapii 
i rehabilitacji, odzież lecznicza dla zwierząt, przyrządy i akce-
soria lecznicze dla zwierząt, Odzież medyczna, materiałowe 
czepki medyczne, materiałowe maseczki medyczne, 18 Ob-
roże dla zwierząt, Obroże dla zwierząt (skórzane, parciane, 
materiałowe, parciano-materiałowe), Smycze (skórzane, par-
ciane, materiałowe, parciano-materiałowe), Smycze senso-
ryczne, Lejce, Lejce sensoryczne, Uprzęże, Uprzęże dla zwie-
rząt, Uprzęże dla zwierząt (skórzane, parciane, materiałowe, 
parciano-materiałowe), Uprzęże sensoryczne, Szelki (skórza-
ne, parciane, materiałowe, parciano-materiałowe), Odzież dla 
zwierząt, Kantary dla zwierząt, Kantary dla zwierząt (skórza-
ne, parciane, materiałowe, parciano-materiałowe), Kantary 
sensoryczne, Uwiązy dla zwierząt, Uprzęże ochronne dla 
zwierząt, Ochraniacze na wymię dla zwierząt, Uprząż 
z ochraniaczem na wymię dla zwierząt, Uprząż z ochrania-
czem na wymię dla małych przeżuwaczy, Fartuchy przeciw 
pokryciu dla zwierząt (skórzane, materiałowe, parciano-ma-
teriałowe), Fartuchy przeciw pokryciu dla małych przeżuwa-
czy (skórzane, materiałowe, parciano-materiałowe), Przykry-
cia i okrycia dla zwierząt, Derki dla zwierząt, Czapraki dla 
zwierząt, Sensoryczne czapraki dla zwierząt, Czapraki senso-
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ryczne dla lam, alpak, koni, Elementy dekoracyjne dla zwie-
rząt (apaszki, muszki i inne ozdoby szyi dla alpak), Torebki, 
Torebki na biodra (nerki), Małe plecaki, Torby i torebki uniwer-
salne, 35 Administrowanie i organizacja usług sprzedaży de-
talicznej i hurtowej oraz stacjonarnej i Internetowej (wysyłko-
wej), Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie 
sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Internetu, Dostar-
czanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży, Reklamowanie produktów na sprzedaż za po-
średnictwem Internetu, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, stacjonarnej i internetowej odzieży i akcesoriów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, stacjonar-
nej i internetowej odzieży medycznej, Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej medycznych, 
materiałowych czepków oraz maseczek, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej przyrzą-
dów i akcesoriów terapeutycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej biżuterii, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej 
torebek, toreb i torebek uniwersalnych, małych plecaków, 
torebek na biodra (nerki), Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, stacjonarnej i internetowej w związku z przyrządami 
oraz akcesoriami fizjoterapeutycznymi, zooterapeutycznymi 
i weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
stacjonarnej i internetowej w związku z przyrządami i akce-
soriami do zoo terapii, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, stacjonarnej i internetowej w związku z przyrządami 
i akcesoriami sensorycznymi do zooterapii, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej w związku 
z przyrządami i akcesoriami do alpakoterapii, hipoterapii, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, stacjonarnej i inter-
netowej w związku z przyrządami i akcesoriami do fizjotera-
pii i rehabilitacji, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, sta-
cjonarnej i internetowej w związku z przyrządami i akcesoria-
mi do fizjoterapii i rehabilitacji, wykorzystywanymi w zoo te-
rapii, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, stacjonarnej 
i internetowej przyrządów i akcesoriów medycznych oraz 
terapeutycznych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
stacjonarnej i internetowej przyrządów i akcesoriów wetery-
naryjnych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, stacjonar-
nej i internetowej przyrządów i akcesoriów terapeutycznych 
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej 
przyrządów i akcesoriów terapeutycznych do zastosowania 
na ciałach zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
stacjonarnej i internetowej przyrządów i akcesoriów do za-
stosowania na ciałach zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, stacjonarnej i internetowej przyrządów i akceso-
riów terapeutycznych do zastosowania na ciałach zwierząt, 
wykorzystywanych w zoo terapii, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej przyrządów i akce-
soriów sensorycznych dla potrzeb zoo terapii, Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej przy-
rządów i akcesoriów sensorycznych dla potrzeb alpakotera-
pii, hipoterapii i rehabilitacji, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, stacjonarnej i internetowej przyrządów i akceso-
riów terapeutycznych wspomagających rehabilitację, przy-
stosowanych dla osób niepełnosprawnych, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej czapraków 
sensorycznych dla potrzeb zoo terapii, Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej czapraków 
sensorycznych dla potrzeb alpakoterapii, hipoterapii i rehabi-
litacji, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, stacjonarnej 
i internetowej odzieży dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej przyrządów 
i akcesoriów leczniczych dla zwierząt, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, stacjonarnej i internetowej: 

artykułów dla zwierząt, obroży dla zwierząt, obroży dla zwie-
rząt (skórzane, parciane, materiałowe, parciano-materiałowe), 
smyczy (skórzane, parciane, materiałowe, parciano-materia-
łowe), smyczy sensorycznych, uprzęży sensorycznych, 
uprzęży dla zwierząt, uprzęży dla zwierząt (skórzane, parcia-
ne, materiałowe, parciano-materiałowe), szelek (parciane, 
materiałowe, parciano-materiałowe), odzieży dla zwierząt, 
kantarów dla zwierząt, kantarów sensorycznych, uwiązów 
dla zwierząt, lejcy dla zwierząt, lejcy sensorycznych, uprzęży 
ochronnych dla zwierząt, ochraniaczy na wymię dla zwie-
rząt, uprzęży z ochraniaczem na wymię dla zwierząt, uprzęży 
z ochraniaczem na wymię dla małych przeżuwaczy, fartu-
chów przeciw pokryciu dla zwierząt, fartuchów przeciw po-
kryciu dla małych przeżuwaczy, przykryć i okryć dla zwierząt, 
derek dla zwierząt, czapraków dla zwierząt, czapraków sen-
sorycznych dla potrzeb zoo terapii, czapraków sensorycz-
nych dla lam, alpak, koni, elementów dekoracyjnych dla 
zwierząt, akcesoriów dekoracyjnych dla zwierząt, elementów 
i akcesoriów sensorycznych dla potrzeb zoo terapii, elemen-
tów i akcesoriów sensorycznych stosowanych na ciała zwie-
rząt w czasie zoo terapii, torebek, torebek na biodra (nerki), 
toreb i torebek uniwersalnych, małych plecaków, nakryć gło-
wy, produktów i gadżetów posiadających znak towarowy 
w postaci logo, elementów wyposażenia i ozdób domu, ro-
bótek ręcznych, wyrobów na zamówienie, 40 Szycie odzieży 
i akcesoriów, Usługi szycia odzieży i akcesoriów na zamówie-
nie, Szycie odzieży medycznej, Szycie odzieży medycznej 
na zamówienie, Usługi szycia, Usługi szycia na zamówienie, 
Szycie akcesoriów dla zwierząt, Usługi szycia akcesoriów dla 
zwierząt, Szycie przyrządów i akcesoriów leczniczych dla 
zwierząt, Usługi szycia przyrządów i akcesoriów leczniczych 
dla zwierząt, Szycie akcesoriów dekoracyjnych dla zwierząt, 
Usługi szycia akcesoriów dekoracyjnych dla zwierząt, Szycie 
elementów dekoracyjnych dla zwierząt, Usługi szycia ele-
mentów dekoracyjnych dla zwierząt, Szycie osprzętu dla 
zwierząt, Usługi szycia osprzętu dla zwierząt na zamówienie, 
Szycie kantarów dla zwierząt, Usługi szycia kantarów na za-
mówienie, Szycie kantarów sensorycznych dla zwierząt, 
Usługi szycia kantarów sensorycznych dla zwierząt, Szycie 
smyczy dla zwierząt, Usługi szycia smyczy dla zwierząt na za-
mówienie, Szycie smyczy sensorycznych, Usługi szycia smy-
czy sensorycznych na zamówienie, Szycie obroży dla zwie-
rząt, Usługi szycia obroży dla zwierząt na zamówienie, Szycie 
fartuchów przeciw pokryciu dla zwierząt, Usługi szycia fartu-
chów przeciw pokryciu dla zwierząt, Szycie ochraniaczy 
na wymię dla zwierząt, Usługi szycia ochraniaczy na wymię 
dla zwierząt, Szycie uprzęży dla zwierząt, Usługi szycia uprzę-
ży dla zwierząt, Szycie uprzęży ochronnych dla zwierząt, 
Usługi szycia uprzęży ochronnych dla zwierząt, Szycie uprzę-
ży sensorycznych, Usługi szycia uprzęży sensorycznych 
na zamówienie, Szycie lejców, Usługi szycia lejców na zamó-
wienie, Szycie lejców sensorycznych, Usługi szycia lejców 
sensorycznych na zamówienie, Szycie czapraków dla zwie-
rząt, Usługi szycia czapraków dla zwierząt na zamówienie, 
Szycie czapraków sensorycznych, Usługi szycia czapraków 
sensorycznych na zamówienie, Szycie derek dla zwierząt, 
Usługi szycia derek dla zwierząt na zamówienie, Szycie ele-
mentów sensorycznych, Usługi szycia elementów sensorycz-
nych na zamówienie, Szycie akcesoriów sensorycznych, 
Usługi szycia akcesoriów sensorycznych na zamówienie, Szy-
cie przyrządów i akcesoriów sensorycznych, stosowanych 
na ciała zwierząt w czasie zoo terapii, Usługi szycia przyrzą-
dów i akcesoriów sensorycznych stosowanych na ciała zwie-
rząt w czasie zooterapii - na zamówienie, Szycie elementów 
sensorycznych stosowanych na ciała zwierząt w czasie zoo 
terapii, Usługi szycia elementów sensorycznych stosowa-
nych na ciała zwierząt w czasie zooterapii - na zamówienie, 
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Szycie elementów i akcesoriów sensorycznych stosowanych 
w zoo terapii, Usługi szycia elementów i akcesoriów senso-
rycznych stosowanych w zooterapii - na zamówienie, Usługi 
krawieckie, Usługi krawieckie (produkcja na zamówienie), 
Przeróbki odzieży, Przeróbki odzieży (produkcja na zamó-
wienie), Udzielanie informacji związanych z krawiectwem, 
Wyrób produktów na zamówienie, Obróbka drewna, Robót-
ki ręczne.

(210) 508552 (220) 2019 12 30
(731) FIT RECRUITMENT TYLEC-GUSAKOV 

WOSZCZEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT FIRST IN TALENT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 9 oprogramowanie szkoleniowe, interaktywne 
bazy danych, elektroniczne bazy danych, mobilne aplikacje, 
wszystkie powyższe towary dotyczące doradztwa personal-
nego, 35 doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania 
personelem, usługi rekrutacyjne, profesjonalne usługi w za-
kresie rekrutacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo 
zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), usłu-
gi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w za-
kresie planowania i ustalania strategii działalności gospodar-
czej, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie 
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usługi konsultin-
gowe związane z zarządzaniem, 41 doradztwo zawodowe, 
ocena orientacji zawodowej, usługi szkolenia zawodowego, 
szkolenie związane z karierą zawodową, usługi edukacyjne 
dla kadry kierowniczej, szkolenia z zakresu stosunków po-
między pracodawcami i pracownikami, kursy szkoleniowe, 
usługi szkoleniowe dla biznesu, edukacja on-line z kompu-
terowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstrane-
tów, 42 usługi naukowe i technologiczne.

(210) 524947 (220) 2021 02 19
(731) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ONDA
(510), (511) 1 Chemiczne środki pomocnicze dla budownic-
twa, a mianowicie, Dodatki do cementów, Dodatki do beto-
nu, Dodatki do zapraw, Kleje do płytek ceramicznych, Masy 
klejowe, 2 Farby, farby bakteriobójcze, Impregnaty do drew-
na, Farby podkładowe, Farby wypełniające, Farby nawierzch-
niowe, Farby antykorozyjne, Farby w aerozolu, Farby emulsyj-
ne, Farby proszkowe, Lakiery, Lakierobejce, Emalie, Pigmenty 
do farb, Rozcieńczalniki do farb i lakierów, Spoiwa do farb, 
Utrwalacze do lakierów, Zagęszczacze do farb, Preparaty 
zabezpieczające do metali, Środki gruntujące dla budownic-
twa w postaci farb.

(210) 530537 (220) 2021 06 21
(731) SCORPIONS J.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCORPIONS’ TOOLS

(531) 03.09.16, 27.05.01
(510), (511) 6 Materiały budowlane metalowe, 16 Opa-
kowanie kartonowe, ulotki, katalogi, 17 Pace z tworzywa 
sztucznego.

(210) 534927 (220) 2021 10 05
(731) STOWARZYSZENIE ZWYKŁE JESTNAS3MILIONY, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3MILIONY.pl

(531) 01.17.11, 01.17.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządza-
nia, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo 
zawodowe i coaching, Edukacja dorosłych, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing], 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), 
Kongresy (organizowanie i prowadzenie), Kursy szkoleniowe, 
Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe 
w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketin-
giem i biznesem, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Orga-
nizacja imprez rozrywkowych, Organizacja konferencji edu-
kacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizacja wystaw w ce-
lach szkoleniowych, Organizowanie i obsługa konferencji, Or-
ganizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organi-
zowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowa-
nie imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji eduka-
cyjnych, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, 
Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Organi-
zowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie konkur-
sów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie pokazów 
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w celach edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów 
edukacyjnych, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organi-
zowanie szkoleń handlowych, Organizowanie wykładów, 
Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach biz-
nesowych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych 
kursach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na wykładach zawodowych, Programowanie serwisów in-
formacyjnych do transmisji przez Internet, Produkowanie 
materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas semi-
nariów z zakresu zarządzania, Prowadzenie imprez edukacyj-
nych, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów dotyczących 
zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów edu-
kacyjnych z biznesu, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych 
w dziedzinie biznesu, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikacja broszur, 
Publikowania broszur, Publikowanie arkuszy informacyjnych, 
Publikowanie dokumentów, Publikowanie elektronicznych 
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Szkole-
nia w zakresie przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie re-
klamy, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szko-
lenie i coaching w dziedzinie debat politycznych, Szkolenie 
i coaching w dziedzinie przemówień politycznych, Udostęp-
nianie elektronicznych publikacji on-line.

(210) 540120 (220) 2022 02 22
(731) JAGIELSKI BARTOSZ, Dąbrowa
(540) (znak słowny)
(540) Pocałuję Ciebie, pocałuję
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Płyty 
DVD, Pliki MP3, Pliki MP4, Taśmy z nagraniami muzyki, Taśmy 
audio zawierające muzykę, Płyty kompaktowe z muzyką, 
Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania, 
Nagrania wideo z muzyką, Nagrane dyski laserowe zawie-
rające muzykę, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Dyski 
optyczne [LD] do przechowywania muzyki, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), do-
starczona z Internetu, Etui na urządzenia do przechowywa-
nia muzyki, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Stacje 
dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, Muzyka cyfro-
wa do pobrania dostarczona z Internetu, Oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, 
Programy komputerowe do przetwarzania plików z mu-
zyką cyfrową, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana 
z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia udostępniana na witrynach internetowych MP3, Opro-
gramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki 
i dźwięków, Programy komputerowe do odczytu maszyno-
wego, stosowane do odtwarzania muzyki, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Pliki Wave,  
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Odzież, Obuwie, 35 Tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, Promowanie muzyki innych oraz własnej po-
przez dostarczanie portfolio on-line za pośrednictwem 
witryn internetowych oraz mediów społecznościowych, 

Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych wraz z losowaniem nagród, 41 Występy ze-
społów muzycznych na żywo, Prezentacja występów ze-
społów muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe w postaci 
występów zespołów muzycznych, Muzyczna działalność 
koncertowa, Usługi koncertowo-estradowe, Nagrywanie, 
kopiowanie, konfekcjonowanie sygnału na nośnikach, Pu-
blikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Kanał rozrywkowy na You 
Tube, Usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez arty-
stycznych i dyskotek, informacji o imprezach artystycznych, 
komponowania utworów muzycznych, organizowania i wy-
konywania koncertów, wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
nagrywania filmów, muzyki, Usługi w zakresie organizowania 
spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, Usługi im-
presariów, usługi rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w za-
kresie organizowania rekreacji, usługi zespołów muzycznych.

(210) 540134 (220) 2022 02 21
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Montevecchi DOLCE FIORELLA SEMIDOLCE 

BEVANDA AROMATIZZATA A BASE DI VINO

(531) 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe pochodzące z Włoch.

(210) 540368 (220) 2022 02 26
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;  

SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) happyrose
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplemen-
ty diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy 
diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające 
kazeinę, Suplementy diety zawierające lecytynę, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplemen-
ty diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użyt-
ku dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Lecznicze napoje mineralne, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
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ganiach dietetycznych, Tabletki witaminowe, Dodatki wita-
minowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci su-
plementów diety, Tabletki wspomagające odchudzanie, Pre-
paraty medyczne do odchudzania, Preparaty pobudzające 
apetyt, Dodatki odżywcze, Napoje witaminizowane, Błonnik 
pokarmowy, Produkty higieniczne dla kobiet, Środki do hi-
gieny intymnej dla kobiet, Witaminy prenatalne, Produkty 
do leczenia bolesnego miesiączkowania, Leki regulujące 
cykl miesiączkowy, preparaty do leczenia migreny, preparaty 
do leczenia trądziku.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 544596 (220) 2022 06 30
(731) FRANCISCO NOGUEIRA MARTINEZ CRACOVIA 

HISTÓRICA TOURS, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Tour Centro Histórico y Barrio Judío
(510), (511) 39 Organizowanie wycieczek, wyjazdów, zwie-
dzania i podróży, usługi agencji rezerwującej wycieczki 
ze zwiedzaniem, organizowanie podróży i wycieczek dla ce-
lów kulturalnych, zwiedzanie turystyczne, Usługi przewod-
ników turystycznych oraz informacja o podróży, udzielanie 
informacji turystycznych, 41 Imprezy kulturalne, informacje 
dotyczące działalności kulturalnej, dostarczanie wiadomości 
na temat aktywności kulturalnych, organizowanie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach kul-
turalnych.

(210) 544906 (220) 2022 07 08
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) Fighter
(510), (511) 20 Fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, krze-
sła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, fotele z ruchomym 
oparciem, poduszki na krzesła.

(210) 544907 (220) 2022 07 08
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) Paladin
(510), (511) 20 Fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, krze-
sła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, fotele z ruchomym 
oparciem, poduszki na krzesła.

(210) 544908 (220) 2022 07 08
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) Tank
(510), (511) 20 Fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, krze-
sła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, fotele z ruchomym 
oparciem, poduszki na krzesła.

(210) 545095 (220) 2022 07 13
(731) BOŻOVIĆ MOMCILO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOMO
(510), (511) 5 Antyseptyki, alkohol leczniczy, balsamy, żele 
i olejki lecznicze do ciała, mydlą, balsamy i żele do ciała do ce-
lów leczniczych, kremy do twarzy do celów leczniczych, 
żywność dietetyczna dla celów medycznych, napoje diete-
tyczne dla celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, lecznicze preparaty toaletowe, suplementy die-
ty wzbogacające organizm w niezbędne minerały, witaminy 

i środki odżywcze, mineralne suplementy diety, odżywcze 
suplementy diety, pomady, oleje, olejki do celów leczni-
czych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty 
medyczne na porost włosów, preparaty witaminowe, wody 
termalne, wody mineralne do celów leczniczych, ekstrakty 
ziołowe do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, żele 
i oleje do masażu do celów leczniczych, środki wspomagają-
ce odchudzanie, kremy, żele, balsamy i olejki wspomagające 
opalanie ciała.

(210) 545185 (220) 2022 07 15
(731) KOPYDŁOWSKI DANIEL MAXIM-2, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MAXIM-2
(510), (511) 11 Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje 
i urządzenia sanitarne, Sprzęt do zaopatrywania w wodę i sa-
nitacji, Rury ściekowe do wanien, Rury wodociągowe do in-
stalacji sanitarnych, Metalowe rury do instalacji sanitarnych, 
Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Urzą-
dzenia do dostarczania wody pitnej, Urządzenia do regulacji 
wody, Zawory do kontroli wody, Zawory do regulacji prze-
pływu wody, Zawory do kontroli wody do kranów, Urządze-
nia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], Zespoły 
do uzdatniania wody, Urządzenia do uzdatniania wody, Filtry 
do uzdatniania wody, 17 Połączenia rurowe niemetalowe, 
Niemetalowe obejmy i osłony do rur, Złączki rur niemetalo-
we, Pierścienie wodoszczelne, Przewody rozgałęźne nieme-
talowe, Materiały izolacyjne, Materiały wypełniające i uszczel-
niające z gumy lub tworzyw sztucznych, Płyty izolacyjne, Ma-
teriały dźwiękoszczelne, Kit, Niemetalowe osłony do rur, Rury 
elastyczne niemetalowe, Rury izolowane (niemetalowe), 
Niemetalowe izolowane osłony rur, Niemetalowe izolowane 
osłony do rur, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemeta-
lowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków 
w systemach chłodzenia wody, Płyty z polistyrenu do celów 
izolacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych, Powłoki izolacyjne 
z żywic syntetycznych, Wata szklana do izolacji, Wełna mine-
ralna do izolacji, Włókna do celów izolacyjnych, Pierścienie 
wodoszczelne, Izolacyjne powłoki elastomerowe do betonu 
i stali, Przewody giętkie niemetalowe, Węże z materiałów tek-
stylnych, Złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, Złączki 
niemetalowe, 19 Niemetalowe materiały i elementy budow-
lane, Niemetalowe elementy konstrukcyjne, Niemetalowe 
konstrukcje przenośne, Niemetalowe materiały do kanaliza-
cji sanitarnej, Wodociągów zbiorników wodnych, Odwod-
nień liniowych, Niemetalowe płyty budowlane, Niemeta-
lowe płyty izolacyjne, Płyty wodoodporne niemetalowe, 
Obudowy przepompowni, Cement, Wapno, Cegły, Cegły 
szklane, Cegły kominkowe, Kruszywo klinkierowe, Dachówki 
ceramiczne i betonowe materiały budowlane, Papa, Nieme-
talowe płyty budowlane, Smoła i bitumy, Deski, Krawędziaki, 
Kratownice niemetalowe, Okna niemetalowe, Balustrady, Po-
krycia dachowe niemetalowe, Boazeria niemetalowa, Drew-
no budowlane, Materiały do pokryć nawierzchni drogowych, 
Obudowy do kominków, Elementy wykończeniowe budow-
lane niemetalowe, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa, Studzienki kanalizacyjne niemetalowe, Rury 
sztywne niemetalowe, zawory przewodów drenażowych, 
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Zawory wodocią-
gowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 35 Usługi 
w zakresie gromadzenia w jednym miejscu różnorodnych 
towarów w sposób umożliwiający ich dogodne oglądanie 
i nabywanie: budowlanych materiałów metalowych, drob-
nych wyrobów żelaznych, pojedynczych drobnych wyro-
bów metalowych, rur metalowych, zbiorników metalowych, 
metalowych pojemników do pakowania, studzienek metalo-



Nr  ZT2/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

wych, przewodów do kanalizacji, kształtek rurowych, osłon 
do rur metalowych, barierek ochronnych metalowych, rur 
elastycznych, połączeń rurowych niemetalowych, osłon, 
obejm do rur niemetalowych, mufy, reduktorów, trójników, 
kolan niemetalowych, złączek rur niemetalowych, pierścieni 
wodoszczelnych, uszczelek, przewodów rozgałęźnych nie-
metalowych, studzienek kanalizacyjnych niemetalowych, 
materiałów izolacyjnych, płyt izolacyjnych, wypełniających 
i uszczelniających z gumy lub tworzyw sztucznych, mate-
riałów budowlanych niemetalowych, rur sztywnych nieme-
talowych, rur spustowych, rur niemetalowych do drenażu, 
kratownic, pokryw do studzienek niemetalowych, przewo-
dów wodociągowych niemetalowych, spustów rurowych, 
rur cementowych, aparatury i instalacji do uzdatniania wody, 
instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, rur ściekowych do wanien, rur wodocią-
gowych do instalacji sanitarnych, metalowych rur do insta-
lacji sanitarnych, zasobników wody pitnej, ciśnieniowych 
zbiorników wody, urządzeń do dostarczania wody pitnej, 
urządzeń do regulacji wody, zaworów do wody, urządzeń 
do redukcji ciśnienia wody, zespołów do uzdatniania wody, 
armatury żeliwnej kształtki, rur, zasuw, hydrantów, skrzynek, 
studni z żywic: poliestrowych, polimerobetonowych, beto-
nowych, systemowych z tworzywa, wpustów betonowych, 
z żywic poliestrowych, włazów żeliwnych, żeliwno-betono-
wych, wpustów żeliwnych, rury rozgałęźne do kanalizacji 
metalowe, przewody rurowe metalowe, przewody wodocią-
gowe, metalowe, metalowych rur do drenażu podziemnego, 
metalowych rur do przesyłu wody, metalowych rur kanaliza-
cyjne, metalowych rur ściekowe, metalowych rur rozgałęź-
nikowe do rurociągów, metalowych rur odprowadzających 
do instalacji budowlanych, metalowych rur odpływowe, me-
talowych przewodów i rur, metalowych rur kanalizacyjnych, 
kanałów metalowych na rury wentylacyjne, rur i rurek meta-
lowych, rur i rurek ze stali, rur kołnierzowych metalowe, usłu-
gi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, usługi po-
średnictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, usługi doradcze w zakresie 
planowania handlowego, usługi lobbingu handlowego.

(210) 545304 (220) 2022 07 19
(731) ŚWIERKOWSKI JAN ART & SCIENCE, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Instytut B61
(510), (511) 41 Organizowanie, reżyserowanie, produkcja i wy-
stawianie spektakli, w tym spektakli na żywo, muzycznych, 
rozrywkowych, scenicznych, teatralnych, Organizowanie, re-
żyserowanie, produkcja i wystawianie przedstawień, w tym 
przedstawień na żywo, muzycznych, rozrywkowych, scenicz-
nych, teatralnych, Organizowanie, reżyserowanie, produkcja 
i wystawianie widowisk, w tym widowisk na żywo, muzycz-
nych, rozrywkowych, scenicznych, teatralnych, Organizowa-
nie i prowadzenie wydarzeń kulturalnych, muzycznych oraz 
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie festiwali sztuk 
scenicznych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
edukacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych oraz rozrywkowych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji dotyczących edu-
kacji, nauki, kultury i rozrywki, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw multimedialnych, Zarządzanie stroną artystyczną spek-
takli, przedstawień oraz widowisk, Szkolenia w zakresie sztuk 
scenicznych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
edukacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych oraz rozrywkowych, 
Produkcja i realizacja, nagrań i prezentacji audiowizualnych, 
Usługi kuratora sztuki, tj. usługi w zakresie przygotowania, orga-
nizacji określania tematów wystaw sztuki, usługi doboru dzieł 
lub zestawiania ich ze sobą na potrzeby wystaw sztuki, usługi 

aranżacji dzieł sztuki w przestrzeni wystawienniczej na potrze-
by wystaw sztuki, 42 Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
nauk społecznych i humanistycznych, Usługi doradcze w zakre-
sie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk społecz-
nych i humanistycznych, Usługi doradcze w zakresie transferu 
technologii, Usługi doradcze dotyczące badań naukowych.

(210) 545601 (220) 2022 07 26
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez GŁÓWNEGO 

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-Budownictwo e-Budownictwo

(531) 24.17.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe służące 
do składania wniosków i obsługi dokumentów w procesie 
budowlanym, 35 Usługi polegające na rejestracji, tworze-
niu, systematyzacji informacji zapisanej w formie cyfrowej, 
Administrowanie, aktualizacja, systematyzacja i utrzymy-
wanie bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
37 Usługi pomocnicze w budownictwie, 41 Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania 
komputerowego, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, 42 Modyfikowanie, Aktualizacja, Utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo i pomoc 
w zakresie oprogramowania komputerowego służącego 
do składania wniosków i obsługi dokumentów w procesie 
budowlanym.

(210) 545913 (220) 2022 08 06
(731) KONIECZNY-BIELAK ANNA POLSKA KOMPANIA 

PSZCZELARSKA, Toporzysko
(540) (znak słowny)
(540) APICEUM
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Preparaty lecznicze, 
Suplementy diety do celów medycznych, Preparaty me-
dyczne na bazie miodu lub z dodatkiem miodu lub pyłku 
pszczelego, Preparaty lecznicze na bazie miodu lub z do-
datkiem miodu lub pyłku pszczelego, Suplementy diety 
na bazie substancji naturalnych medyczne i niemedyczne, 
Suplementy diety z dodatkiem miodu lub pyłku pszczelego, 
suplementy diety na bazie miodu, suplementy diety z olej-
kiem konopnym lub suszem konopnym, suplementy diety 
z olejkiem konopnym lub suszem konopnym i miodem lub 
pyłkiem pszczelim, suplementy diety na bazie substancji 
z konopi siewnych – wszystkie wymienione medyczne lub 
niemedyczne, 30 Tubki i rurki z miodem, Miód, Produkty spo-
żywcze z dodatkiem miodu lub pyłku pszczelego, Słodycze 
z miodem, Miody smakowe, miody z dodatkami ziół, Miody 
z dodatkami owoców, Miody z dodatkiem orzechów, Ciastka, 
wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, pieczywo cukierni-
cze, słodycze, lody, wszystkie z dodatkiem miodu lub pyłku 
pszczelego, Niemedyczne pastylki, Niemedyczne pastylki 
na bazie miodu, Niemedyczne pastylki z dodatkiem miodu 
lub pyłku pszczelego i olejku konopnego z konopi siewnych, 
Niemedyczna guma do żucia, Niemedyczna guma do żu-
cia z dodatkiem miodu lub pyłku pszczelego, Niemedycz-
na guma do żucia z dodatkiem olejku konopnego z konopi 
siewnych, Niemedyczna guma do żucia z dodatkiem miodu 
lub pyłku pszczelego i olejku konopnego z konopi siewnych.
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(210) 546294 (220) 2022 08 19
(731) 3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych.

(210) 546542 (220) 2022 08 25
(731) ENFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Enfree
(510), (511) 35 Usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej.

(210) 547082 (220) 2022 09 09
(731) RESPIRIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RESPIRIT
(510), (511) 8 Inhalatory, wkłady do inhalatorów, aplikatory 
do nosa, 18 Wyroby z imitacji skóry, wyroby ze sztucznego 
futra, 20 Meble, 24 Tkaniny i wyroby włókiennicze, 25 Odzież, 
27 Dywany, dywaniki, 32 Wody mineralne, napoje, 37 Usługi 
budowlane i architektoniczne.

(210) 547309 (220) 2022 08 25
(731) ENFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enfree

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej.

(210) 547335 (220) 2022 09 19
(731) FLOWSHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FlowShop

(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 Oleje z nasion konopi włóknistych, Żywice 
i oleje konopne (z konopi siewnych) o wysokiej zawartości 
CBD, Ekstrakty konopi siewnych do celów leczniczych, Zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, Suplementy die-

ty na bazie białka konopi siewnych, Suplementy ziołowe, 
Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy diety dla spor-
towców, Wyciągi z ziół leczniczych, Wywary z ziół leczni-
czych, Preparaty dietetyczne, Suplementy ziołowe w płynie, 
Maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych,  
31 Suszone kwiaty konopi siewnych, Nasiona konopi siew-
nych nieprzetworzone, Rośliny konopi siewnych, Rośliny 
suszone, Konopie siewne, Naturalne rośliny i kwiaty surowe 
i nieprzetworzone, 34 Tytoń i substytuty tytoniu, Przybory 
dla palaczy, 35 Usługi prowadzenia sklepu internetowego 
oraz sklepu stacjonarnego, Oferowanie do sprzedaży w ra-
mach sklepu internetowego oraz oferowanie do sprzedaży 
wysyłkowej następujących towarów: papierosy ziołowe, 
kwiatostany konopi siewnych, bezdymne papierosy, oleje 
roślinne o wysokiej zawartości CBD, olej z konopi siewnych, 
konopie indyjskie do celów medycznych, herbaty z konopi 
siewnych, mieszanki herbat z konopi siewnych, preparaty ko-
smetyczne zawierające olej CBD, suplementy diety zawiera-
jące CBD, zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, rośliny 
konopi siewnych, konopie siewne nieprzetworzone, rośliny 
suszone, kwiaty suszone, waporyzatory dla palaczy, odżyw-
ki do włosów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
lecznicze kremy do ciała, mąka z konopi siewnych, nieprze-
tworzone nasiona konopi siewnych, dodatki do żywności 
do celów niemedycznych zawierające olej CBD.

(210) 547356 (220) 2022 09 20
 (310) 86050 (320) 2022 03 21 (330) JM
(731) VIVA WALLET HOLDINGS-SOFTWARE  

DEVELOPMENT S.A., Marousi, GR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) viva bank

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 36 Usługi bankowości elektronicznej, Elektronicz-
na bankowość poprzez globalną sieć komputerową [banko-
wość internetowa], Transakcje finansowe, Bankowość, Usługi 
w zakresie bankowości inwestycyjnej, Międzynarodowe usłu-
gi bankowe, Zautomatyzowane usługi bankowe, Bankowość 
online, Bankowość kupiecka, Bankowe usługi przyjmowania 
depozytów, Usługi bankowe i finansowe, Oceny finansowe 
[bankowość], Telefoniczne usługi bankowe, Usługi finansowej 
bankowości osobistej, Skomputeryzowane usługi bankowe, 
Bankowość internetowa, Usługi w zakresie bankomatów, Usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi bankowości komercyj-
nej online, Automatyczne usługi bankowe w celu wydawania 
reszty, Bankowość domowa [home banking], Finansowe usługi 
bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, Telefo-
niczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, Usługi bankowo-
ści inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe 
związane z kartami bankowymi, Finansowe usługi bankowe 
w zakresie wpłacania środków pieniężnych, Usługi bankowe 
związane z czekami podróżnymi, Usługi bankowe związane 
z elektronicznym transferem funduszy, Usługi bankowe związa-
ne z wpłatami pieniędzy, Usługi bankowe opłacania rachunków 
przez telefon, Usługi bankowe dostępne za pomocą kart, Usługi 
bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych, 
Zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcjami 
przy użyciu kart kredytowych, Zautomatyzowane usługi ban-
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kowe związane z transakcjami za pomocą kart obciążenio-
wych, Usługi bankowe związane z ratami ustalonymi do pła-
cenia w określonych odstępach czasowych, Usługi związane 
z kartami płatniczymi, Usługi związane z kartami kredytowymi 
i kartami płatniczymi, Usługi dotyczące kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatni-
czych, Usługi płatności bezdotykowych, Usługi płatności fi-
nansowych, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie 
płatności), Automatyczne opłacanie rachunków, Usługi płatno-
ści w handlu elektronicznym, Usługi podatkowe i celne, Usługi 
kliringowe w zakresie transakcji płatniczych, Pobieranie płat-
ności za towary i usługi, Usługi informacyjne dotyczące zauto-
matyzowanego opłacania rachunków, Przelewy i transakcje 
finansowe oraz usługi płatnicze, Usługi płatnicze świadczone 
za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń tele-
komunikacyjnych, Usługi w zakresie administrowania płatności, 
Usługi realizacji płatności podatków, Pożyczki [finansowanie], 
Kredyty handlowe, Pożyczki ratalne, Udzielanie ubezpieczeń 
kredytów hipotecznych, Pożyczki na zakup leasingowy, Usługi 
zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, Za-
bezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania posta-
nowień umów ratalnych na pojazdy silnikowe, Zabezpieczone 
pożyczki udzielane w celu sfinansowania depozytu pojazdów 
silnikowych, Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinan-
sowania postanowień umów dzierżawy pojazdów silnikowych, 
Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, Gwarantowanie po-
życzek, Finansowanie kredytów handlowych, Usługi w zakresie 
doradztwa kredytowego, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
kredytów, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne, Finansowe 
usługi w zakresie przedpłacania, Usługi finansowe świadczo-
ne przy użyciu kart, Usługi finansowe związane z działalnością 
gospodarczą, Usługi finansowe w zakresie akcji, Usługi finan-
sowe świadczone przez Internet, Usługi finansowe dotyczące 
inwestycji, Usługi finansowe w zakresie obligacji, Usługi finan-
sowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, Usługi 
finansowe związane z kartami kredytowymi, Usługi finansowe 
w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, Usługi finansowe 
dotyczące zapewniania pożyczek, Usługi finansowe świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, Usługi 
finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, Udzielanie kredytów, 
Udostępnianie pożyczek i kredytów, Usługi konsultingowe 
dotyczące udzielania pożyczek, Finansowanie pożyczek krótko-
terminowych, Finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, Usługi 
informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line z kom-
puterowej bazy danych lub Internetu, Przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart debetowych.

(210) 547995 (220) 2022 10 10
(731) FAMILY BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ryczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BODY BRAIN CROSS

(531) 29.01.15, 27.05.05, 02.09.25, 21.03.13
(510), (511) 18 Torby sportowe, Uniwersalne torby sporto-
we, Duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, 
Plecaki sportowe, 21 Bidony, puste, Bidony rowerowe, Butelki 
shakery sprzedawane puste, Naczynia do mieszania koktaj-
li, shakery, Zamykane niemetalowe pojemniki na żywność, 
do gospodarstwa domowego, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność lub napoje, Pojemniki na żywność zatrzymują-
ce ciepło, 25 Szorty, odzież, Bermudy, szorty, Bezrękawniki, 
Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna 
damska typu body, Bielizna termoaktywna, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy 
sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, 
Buty sportowe, Buty treningowe, obuwie sportowe, Buty 
sznurowane, Czapki, nakrycia głowy, Czapki sportowe, Cie-
pła bielizna z długim rękawem i długimi nogawkami, Dasz-
ki przeciwsłoneczne, nakrycia głowy, Daszki, odzież, Daszki 
jako nakrycia głowy, Daszki do czapek, Daszki, Damskie luźne 
topy, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Długie kurtki, 
Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Funkcjonalne koszulki 
termoaktywne, Getry, Kamizelki, Kaptury, odzież, Komple-
ty sportowe, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Kom-
plety koszulek i spodenek, Komplety do joggingu, odzież, 
Komplety do biegania, odzież, Koszule z długimi rękawami, 
Koszule, Koszule z dzianiny, Koszule sportowe, Koszule co-
dzienne, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki bez 
rękawów, Koszule z kołnierzykiem, Kurtki, Kurtki sportowe, 
Kurtki dresowe, Kurtki bez rękawów, Krótkie spodnie, Kurtki 
sportowe do rozgrzewki, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki nie-
przemakalne, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki dla rowe-
rzystów, Rękawiczki bez palców, Legginsy, Letnie sukienki, 
Nakrycia głowy, Obuwie, Obuwie damskie, Obuwie męskie, 
Obuwie codzienne, Obcisłe topy bez ramiączek, Nauszniki, 
odzież, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obu-
wie lekkoatletyczne, Obuwie do uprawiania sportów, Japon-
ki, Ocieplacze na szyję, Odzież codzienna, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież dla rowerzystów, Odzież do bie-
gania, Odzież gimnastyczna, Odzież nieprzemakalna, Odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież przeciwdesz-
czowa, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież wia-
troszczelna, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia 
dla mężczyzn, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, 
Odzież wodoodporna, Ogrzewacze do nadgarstków, Ogrze-
wacze rąk, odzież, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okry-
cia głowy z daszkiem, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia 
wierzchnie, odzież, Okrycia zakładane na kostiumy kąpielo-
we, Opaski na biust, odzież, Opaski na głowę, Opaski na gło-
wę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne, Opaski na szyję, 
części odzieży, Opaski przeciwpotne na nadgarstek, Pele-
ryny nieprzemakalne, Peleryny, płaszcze, Pelerynki, Piżamy, 
Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze sportowe, Polary, Pod-
koszulki sportowe, Skarpetki, Skarpetki sportowe, Skarpetki 
przeciwpotne, Skarpetki męskie, Skarpetki dla sportowców, 
Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki wchłaniające pot, Skar-
pety do jogi, Skarpety do kostek, Skarpety termoaktywne, 
Spodenki dla rowerzystów, Spódnico-spodenki, Spódnico-
-spodnie, Spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie 
do joggingu, Spodnie dresowe, Spodnie ze stretchu, Spodnie 
sportowe pochłaniające wilgoć, Stroje sportowe, Stroje pla-
żowe, Swetry, odzież, Stroje kąpielowe, Czepki kąpielowe, 
Szorty kąpielowe, Szorty sportowe, T-shirty z krótkim ręka-
wem, Topy do biegania, Topy, odzież, Topy sportowe do roz-
grzewki, Opaski na głowę, odzież, Opaski przeciwpotne 
na głowę, 41 Organizowanie zajęć sportowych i zawodów 
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sportowych, Organizowanie szkoleń sportowych, Organi-
zowanie obozów sportowych, Usługi sportowe, Edukacja 
sportowa, Sport i fitness, Produkcja imprez sportowych, Przy-
gotowywanie imprez sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Organi-
zowanie konkursów sportowych, Wynajem sprzętu sporto-
wego, Wynajmowanie obiektów sportowych, Udostępnia-
nie sprzętu sportowego, Dostarczanie sprzętu sportowego, 
Usługi klubów sportowych, Organizowanie turniejów spor-
towych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi 
szkoleniowe w zakresie sportu, Udzielanie informacji zwią-
zanych ze sportem, Nauka w zakresie sportu, Zajęcia spor-
towe i rekreacyjne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Informacje 
dotyczące edukacji sportowej, Usługi rozrywkowe związane 
ze sportem, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, Kursy szkoleniowe dotyczące 
zajęć sportowych, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, 
Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Organiza-
cja aktywności sportowych na obozach letnich, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań z dziedziny rozrywki, Edukacja, Na-
uczanie, Kształcenie praktyczne, Pokazy [do celów szkole-
niowych], Organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub 
rozrywki.

(210) 548367 (220) 2022 10 20
(731) KARLSSON RAFAŁ, Pępowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CMENTARIUSZ OPIEKA NAD GROBAMI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.20, 05.03.17
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do telefonów komórkowych, Komputerowe oprogramowa-
nie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medial-
nych za pośrednictwem Internetu, Magnetyczne nośniki da-
nych zawierające nagrane oprogramowanie, Oprogramowa-
nie, Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogramowanie 
biometryczne, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramo-
wanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie blogów, 
Oprogramowanie Business Intelligence, Oprogramowanie 
dla dostawców rozwiązań cyfrowych [DSP], Oprogramowa-
nie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie dla środowiska 
programistycznego, Oprogramowanie do analizy danych 
biznesowych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów in-
ternetowych, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do edycji wideo, Oprogramowanie do diagra-
mów, Oprogramowanie do edytowania, Oprogramowanie 
do edytowania treści audio, Oprogramowanie do eksploracji 

danych, Oprogramowanie do elektronicznych systemów 
wspomagających proces kierowania, Oprogramowanie 
do automatyzacji dokumentów, Oprogramowanie do gene-
rowania obrazów wirtualnych, Oprogramowanie do handlu 
w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, Oprogramo-
wanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicz-
nych, Oprogramowanie do handlu detalicznego, Oprogra-
mowanie do inteligentnych umów, Oprogramowanie do in-
wentaryzacji, Oprogramowanie do kalendarzy do pobrania, 
Oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, 
zabezpieczających i dostępu do budynków, Oprogramowa-
nie do kontroli środowiska, Oprogramowanie do kontroli tre-
ści, Oprogramowanie do konwersji języka naturalnego 
na komendy wykonywane przez maszynę, Oprogramowa-
nie do mediów i publikowania, Oprogramowanie do moni-
torowania kredytów, Oprogramowanie do monitorowania, 
analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, 
Oprogramowanie do monitoringu środowiska, Oprogramo-
wanie do monitorowania sieci w chmurze, Oprogramowanie 
do niezawodności oprogramowania, Oprogramowanie 
do obsługi sieci VPN [Wirtualna Sieć Prywatna], Oprogramo-
wanie do obsługi wiadomości błyskawicznych, Oprogramo-
wanie do oceny zachowania klientów w sklepach online, 
Oprogramowanie do ochrony prywatności, Oprogramowa-
nie do operacji wykonywanych po stronie serwera [server-
-side], Oprogramowanie do operacyjnego zarządzania prze-
nośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi, Opro-
gramowanie do opracowywania stron internetowych, Opro-
gramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, 
Oprogramowanie do optymalizacji kampanii PPC [Pay Per 
Click], Oprogramowanie do optymalizacji, Oprogramowanie 
do osadzania reklam on-line na stronach internetowych, 
Oprogramowanie do planowania, Oprogramowanie do pla-
nowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie 
do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do pobra-
nia, Oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości 
elektronicznych, Oprogramowanie do pobrania do obsługi 
wiadomości błyskawicznych, Oprogramowanie do pobrania 
do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do pobra-
nia z Internetu, Oprogramowanie do poczty elektronicznej 
i przesyłania wiadomości, Oprogramowanie do poczty elek-
tronicznej, Oprogramowanie do pracy zespołowej, Oprogra-
mowanie do prezentacji, Oprogramowanie do prognoz ryn-
kowych, Oprogramowanie do projektowania reklam online 
na stronach internetowych, Oprogramowanie do prowadze-
nia sklepu online, Oprogramowanie do przesyłania wiado-
mości on-line, Oprogramowanie do przekierowywania wia-
domości, Oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywa-
nia informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Opro-
gramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania 
tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki 
i tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik, 
treści audio, wideo i tekstu, Oprogramowanie do przetwa-
rzania danych do prezentacji graficznych, Oprogramowanie 
do przetwarzania obrazów cyfrowych, Oprogramowanie 
do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do prze-
twarzania transakcji biznesowych, Oprogramowanie 
do przetwarzania danych i obrazów do tworzenia modeli 
trójwymiarowych, Oprogramowanie do publikowania, Opro-
gramowanie do raportowania, Oprogramowanie do rozpo-
znawania gestów, Oprogramowanie do rozpoznawania ob-
razów, Oprogramowanie do rozproszonego przechowywa-
nia cyfrowego, Oprogramowanie do rozwoju produktów, 
Oprogramowanie do rozwoju mediów, Oprogramowanie 
do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowa-
nie do ściągania długów, Oprogramowanie do serwera 
pocztowego, Oprogramowanie do serwera komunikacyjne-
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go, Oprogramowanie do serwera pośredniczącego, Opro-
gramowanie do serwera proxy, Oprogramowanie do serwe-
ra aplikacji, Oprogramowanie do serwera plików, Oprogra-
mowanie do serwera wirtualnego, Oprogramowanie do ser-
wera mediów, Oprogramowanie do serwerów baz danych, 
Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do ste-
rowania drukarkami komputerowymi, Oprogramowanie 
do sterowania procesami, Oprogramowanie do sterowania 
pojazdami, Oprogramowanie do systemów nawigacyjnych 
GPS, Oprogramowanie do systemów rezerwacji, Oprogra-
mowanie do systemu zarządzania przepływem pracy, Opro-
gramowanie do sztucznej inteligencji do monitoringu, 
Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do telefo-
nów komórkowych, Oprogramowanie do technologii bizne-
sowych, Oprogramowanie do telewizji interaktywnej, Opro-
gramowanie do testów, Oprogramowanie do testowania 
oprogramowania, Oprogramowanie do transmisji strumie-
niowej mediów, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, 
Oprogramowanie do uczenia maszynowego dla reklamy, 
Oprogramowanie do udostępniania plików, Oprogramowa-
nie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do uzyskiwania 
dostępu do treści, Oprogramowanie do wideokonferencji, 
Oprogramowanie do wsparcia systemu, Oprogramowanie 
do wtyczek [plug-in], Oprogramowanie do wykonywania 
płatności, Oprogramowanie do wynajmowania przestrzeni 
reklamowej na stronach internetowych, Oprogramowanie 
do zabezpieczania poczty elektronicznej, Oprogramowanie 
do zabezpieczania sieci i urządzeń, Oprogramowanie do za-
pewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, Oprogra-
mowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie 
do zarządzania siecią, Oprogramowanie do zarządzania fi-
nansami, Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia 
produktu, Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem opera-
cyjnym, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami 
oraz do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania ru-
chem, Oprogramowanie do zarządzania budynkami, Opro-
gramowanie do zarządzania zawartością serwisów interne-
towych [WCM], Oprogramowanie do zarządzania wyświetla-
czami, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Oprogra-
mowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do za-
rządzania personelem, Oprogramowanie do zarządzania or-
ganizacją pracy, Oprogramowanie do zarządzania przedsię-
biorstwem, Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami 
mobilnymi, Oprogramowanie do zarządzania procesami 
biznesowymi, Oprogramowanie do zarządzania wydajno-
ścią firmy, Oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiora-
mi danych, Oprogramowanie do zarządzania obrazem, 
Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, 
Oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji, Oprogra-
mowanie informatyczne do telefonów komórkowych, Opro-
gramowanie interaktywne oparte na sztucznej inteligencji, 
Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie interfej-
sów, Oprogramowanie interfejsowe, Oprogramowanie kom-
puterowe do kontroli czasu, Oprogramowanie komputero-
we do przetwarzania komunikacji, Oprogramowanie kom-
puterowe, Oprogramowanie komputerowe do integracji 
aplikacji i baz danych, Oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, 
Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów 
cyfrowych, Oprogramowanie komputerowe do kontroli ter-
minali samoobsługowych, Oprogramowanie komputerowe 
do kontroli obsługi urządzeń audio i wideo, Oprogramowa-
nie komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć na tele-
fony komórkowe, Oprogramowanie komputerowe do orga-
nizowania i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych, Opro-
gramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalku-
lacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające 

wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komputerowe do-
tyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie 
komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn in-
ternetowych, Oprogramowanie komputerowe do e-handlu, 
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektroniczne-
go, Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, 
Oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów do-
kumentów na formaty elektroniczne, Oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia i projektowania stron interneto-
wych, Oprogramowanie komputerowe do śledzenia zacho-
wania kierowcy, Oprogramowanie komputerowe do rekla-
my, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające udo-
stępnianie mediów elektronicznych za pośrednictwem in-
ternetu, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające do-
starczanie informacji za pośrednictwem internetu, Oprogra-
mowanie komputerowe do monitorowania systemów kom-
puterowych, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych 
aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy po-
jazdami i urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie marke-
tingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie medialne, 
Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie typu 
wirtualny asystent, Oprogramowanie użytkowe, Oprogra-
mowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogra-
mowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 
Oprogramowanie wspomagające, Oprogramowanie wspo-
magające podejmowanie decyzji, Pobieralne oprogramowa-
nie komputerowe do zarządzania danymi, 35 Administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 37 Sprzątanie 
terenów publicznych, Sprzątanie terenów miejskich.

(210) 548547 (220) 2022 10 25
(731) GAJEWSKI GRZEGORZ FIRMA HANDLOWA PA-OLA, 

Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FB FIRST BABY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.18, 26.13.25

(510), (511) 20 Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż 
bielizna pościelowa], 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyro-
bów tekstylnych, 25 Jednoczęściowa odzież dla niemowląt 
i małych dzieci, Odzież dla małych dzieci, Odzież dziecięca, 
Odzież wierzchnia dla dzieci, Pajacyki dla dzieci [odzież], Wy-
prawki dziecięce [odzież].

(210) 548738 (220) 2022 10 28
(731) BECARED.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BECARED.PL
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 14.07.09, 24.17.02
(510), (511) 35 Analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36 Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, koszty naprawy - wycena, majątek nie-
ruchomy - oszacowanie, wycena, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nie-
ruchomego, oszacowanie, wycena majątku nieruchomego, 
doradztwo w sprawach odszkodowań, ubezpieczeń, infor-
macje w sprawach odszkodowań, ubezpieczeń, usługi finan-
sowe, doradztwo w sprawach finansowych, Administrowa-
nie nieruchomościami.

(210) 548769 (220) 2022 11 02
(731) KWIATKOWSKA ANNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczela Pasja

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.05
(510), (511) 3 Kremy do twarzy [kosmetyki], Maści do celów 
kosmetycznych, Kosmetyki naturalne, 5 Kremy lecznicze, 
Czopki, Suplementy diety zawierające propolis, Propolis 
do celów farmaceutycznych, Pyłek pszczeli stosowany jako 
suplement diety, Suplementy diety, 30 Propolis (kit pszczeli) 
spożywczy, Propolis, Miód naturalny, Surowe plastry miodu.

(210) 549071 (220) 2022 11 14
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Love me or leave me - Kochaj albo rzuć
(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, Oprogramowanie 
gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie do gier 
wideo, Platformy oprogramowania komputerowego, nagra-
ne lub do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Cy-
frowe dyski audio, Cyfrowe nośniki do nagrywania danych, 
Cyfrowe nośniki do przechowywania danych, Cyfrowe taśmy 
audio, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 
Dyski audio, Dyski cd z danymi, Dyski komputerowe, Dyski 
gier komputerowych, Nagrane dyski laserowe zawierające 
gry, Nagrane dyski laserowe, Nośniki informacji [kodowane 
lub magnetyczne], Nośniki informacji [elektryczne lub elek-
troniczne], Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki nadające 
się do przetwarzania komputerowego, Pamięć USB [pen-
drive], Pamięci zewnętrzne USB, Publikacje elektroniczne 
ładowalne, Czasopisma elektroniczne, Filmy do pobrania, 
Informacje do pobrania nawiązujące do gier, Instrukcje ob-
sługi w formie elektronicznej, 38 Emitowanie filmów kino-
wych za pośrednictwem telewizji, Emitowanie filmów kino-
wych za pośrednictwem satelitów, Transmisja materiałów 
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero-

wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za po-
średnictwem Internetu, Emisja programów telewizyjnych 
i radiowych, Emisja programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, 
Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo 
na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], Emi-
sja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
Emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Programy 
telewizyjne (transmisja -), Nadawanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 41 Usługi 
produkcji filmów, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, 
Usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, Roz-
rywka filmowa, Udostępnianie filmów i programów telewi-
zyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, 
Udostępnianie filmów nie do pobrania, Produkcja radiowa, 
filmowa i telewizyjna, Produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, Produkcja filmów dla telewizji, Dystrybucja filmów, Do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Produkcja nagrań audiowizual-
nych, Udostępnianie informacji online związanych z media-
mi audiowizualnymi.

(210) 549072 (220) 2022 11 14
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kochaj albo rzuć
(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, Oprogramowanie 
gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie do gier 
wideo, Platformy oprogramowania komputerowego, nagra-
ne lub do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Cy-
frowe dyski audio, Cyfrowe nośniki do nagrywania danych, 
Cyfrowe nośniki do przechowywania danych, Cyfrowe taśmy 
audio, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 
Dyski audio, Dyski cd z danymi, Dyski komputerowe, Dyski 
gier komputerowych, Nagrane dyski laserowe zawierające 
gry, Nagrane dyski laserowe, Nośniki informacji [kodowane 
lub magnetyczne], Nośniki informacji [elektryczne lub elek-
troniczne], Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki nadające 
się do przetwarzania komputerowego, Pamięć usb [pen-
drive], Pamięci zewnętrzne USB, Publikacje elektroniczne 
ładowalne, Czasopisma elektroniczne, Filmy do pobrania, 
Informacje do pobrania nawiązujące do gier, Instrukcje ob-
sługi w formie elektronicznej, 38 Emitowanie filmów kino-
wych za pośrednictwem telewizji, Emitowanie filmów kino-
wych za pośrednictwem satelitów, Transmisja materiałów 
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero-
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za po-
średnictwem Internetu, Emisja programów telewizyjnych 
i radiowych, Emisja programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, 
Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo 
na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], Emi-
sja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
Emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Programy 
telewizyjne (transmisja -), Nadawanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 41 Usługi 
produkcji filmów, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, 
usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, Roz-
rywka filmowa, Udostępnianie filmów i programów telewi-
zyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, 
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Udostępnianie filmów nie do pobrania, Produkcja radiowa, 
filmowa i telewizyjna, Produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, Produkcja filmów dla telewizji, Dystrybucja filmów, Do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Produkcja nagrań audiowizual-
nych, Udostępnianie informacji online związanych z media-
mi audiowizualnymi.

(210) 549189 (220) 2022 11 15
(731) POROKH ANASTASIIA, Września
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.02
(510), (511) 44 Usługi w zakresie makijażu permanentnego.

(210) 549269 (220) 2022 11 16
(731) SEMPER ELIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Miasto nad Wartą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMPER ELIR

(531) 01.15.05, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Leasing pracowniczy, Usługi w zakresie pra-
cowników tymczasowych, Usługi agencji pośrednictwa 
pracy i rekrutacji pracowników, Agencje pośrednictwa pra-
cy, Usługi agencji pośrednictwa pracy, 37 Konstruowanie 
budynków mieszkalnych i handlowych, Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, Naprawa i konserwacja budyn-
ków mieszkalnych, Usługi w zakresie remontów budynków, 
44 Hodowla zwierząt, Usługi hodowli zwierząt, Doradztwo 
związane z hodowlą zwierząt, Usługi w zakresie hodowli 
zwierząt gospodarskich.

(210) 549272 (220) 2022 11 16
(731) SEMPER AVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 Hodowla zwierząt, Usługi hodowli zwierząt, 
Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Usługi w zakresie 
hodowli zwierząt gospodarskich.

(210) 549280 (220) 2022 11 16
(731) DAC.DIGITAL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAC.digital

(531) 26.07.03, 29.01.11, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 42 Badania oraz usługi dotyczące oprogramo-
wania komputerowego.

(210) 549362 (220) 2022 11 18
(731) YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHANTOMSKIN.EU

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.12
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryj-
ne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Manekiny reanima-
cyjne [przyrządy dydaktyczne], 10 Sztuczna skóra do celów 
chirurgicznych, Całe kończyny sztuczne, Protezy do leczenia 
medycznego, Gadżety erotyczne, Protezy i sztuczne implan-
ty, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 18 Skóra 
syntetyczna, Sztuczna skóra.

(210) 549392 (220) 2022 11 21
(731) GULCZYŃSKI ARKADIUSZ, Szczecin;  

PABIANIAK PAWEŁ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HomePro

(531) 29.01.02, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 36 Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Agencje po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, Finansowe zarządzanie projekta-
mi z dziedziny nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli 
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości korporacyjnych, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi doradztwa inwe-
stycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
inwestowania w nieruchomości, Usługi zarządzania inwesty-
cjami w zakresie nieruchomości.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 549428 (220) 2022 11 21
(731) WITMALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAFIK będzie jadł

(531) 29.01.13, 03.01.08, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt do-
mowych, Karma dla psów, Przysmaki dla psów [jadalne], 
Preparaty spożywcze dla zwierząt, Preparaty spożywcze dla 
psów, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Artykuły jadalne do żu-
cia dla zwierząt, Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju 
patyczków wołowych, Artykuły spożywcze zawierające mięso 
z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawiera-
jące mięso z kaczki do karmienia psów, Artykuły spożywcze 
zawierające mięso wołowe do karmienia psów, Artykuły 
spożywcze zawierające łososia do karmienia psów, Pokarmy 
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Karmy w pusz-
ce przeznaczone dla zwierząt, Solone 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, Ściół-
ka dla zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt do-
mowych, Lizawki (sól do lizania dla zwierząt), 35 Usługi handlu 
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o pro-
duktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do ce-
lów reklamowych i sprzedaży, Usługi pośrednictwa i doradz-
twa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świad-
czenia usług, Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, Usługi administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi zarzą-
dzania sprzedażą, Reklama, Publikacja reklam, Usługi marketin-
gowe 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 sprzedaży hurtowej następujących 
towarów: karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domo-
wych, karma dla psów, przysmaki dla psów [jadalne], prepa-
raty spożywcze dla zwierząt, preparaty spożywcze dla psów, 
jadalne smakołyki dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla 
zwierząt, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patycz-
ków wołowych, artykuły spożywcze zawierające mięso z kur-
czaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające 
mięso z kaczki do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
rające mięso wołowe do karmienia psów, artykuły spożywcze 
zawierające łososia do karmienia psów, pokarmy puszkowane 
lub konserwowane dla zwierząt, karmy w puszce przezna-
czone dla zwierząt, solone 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, Usługi sprzedaży 
detalicznej, w tym usługi sklepów online oraz usługi sprzeda-
ży hurtowej następujących towarów: ściółka dla zwierząt, pia-
sek aromatyczny (ściółka) dla zwierząt domowych, lizawki (sól 

do lizania dla zwierząt), preparaty i substancje weterynaryjne, 
produkty i substancje sanitarne do użytku weterynaryjnego, 
dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryj-
nego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku we-
terynaryjnego, weterynaryjne dodatki odżywcze dla zwierząt, 
witaminy dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, 
suplementy diety dla zwierząt, białkowe suplementy dla zwie-
rząt, suplementy odżywcze dla zwierząt, lecznicza karma 
dla zwierząt, leki do celów weterynaryjnych, lecznicze płyny 
do mycia dla zwierząt, artykuły higieniczne dla zwierząt, płyny 
dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki 
do tępienia pcheł, produkty do higieny jamy ustnej dla zwie-
rząt 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, naczy-
nia na pokarm dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt 
domowych, klatki dla zwierząt domowych, koryta do picia dla 
zwierząt, kuwety dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt 
domowych, zabawki dla zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne 
kości będące zabawkami dla psów, automaty do wyrzucania 
piłek dla zwierząt domowych, maty węchowe będące zabaw-
kami dla psa, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwie-
rząt domowych, smycze dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, 
przykrycia i okrycia dla zwierząt, posłania dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej, w tym usługi sklepów online oraz usłu-
gi sprzedaży hurtowej następujących towarów: meble dla 
zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, ko-
szyki dla kotów, przenośne posłania dla zwierząt, niemetalowe 
kosze do spania dla zwierząt domowych, domki do zabawy 
dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt, budy, kojce i lego-
wiska dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, 
budki dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, 
kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, 
niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, niemeta-
lowe skrzynie do transportu zwierząt, posłania dla zwierząt, 
posłania dla zwierząt domowych, transportery dla zwierząt 
w formie pudeł, pojemniki na żywność dla zwierząt domo-
wych, koryta do picia, miski na napoje i karmę dla zwierząt, 
naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, szczotki dla 
zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, koryta 
do picia dla zwierząt, kuwety dla zwierząt domowych, miski 
dla zwierząt domowych.

(210) 549470 (220) 2022 11 22
(731) GEOMAX MISZTAL-STATECZNY SPÓŁKA JAWNA, 

Opole Lubelskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Crème Fudge Plus

(531) 03.04.02, 25.01.25, 25.07.01, 26.11.07, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Cukierki, Krówki-cukierki.
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(210) 549472 (220) 2022 11 22
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) DIUVIXA
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki hipoglikemizujące, Leki ser-
cowo-naczyniowe do stosowania w leczeniu nadciśnienia 
tętniczego, Leki przeciwnadciśnieniowe, Leki sercowo-na-
czyniowe stosowane w leczeniu arytmii, Leki sercowo-na-
czyniowe stosowane w leczeniu zastoinowej niewydolności 
serca (ZNS), Leki sercowo-naczyniowe stosowaniu w lecze-
niu wstrząsów, Moczopędne preparaty farmaceutyczne, 
Środki moczopędne.

(210) 549477 (220) 2022 11 22
(731) KACZMARSKI GROUP SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) RiskRadar
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem 
operacyjnym, Oprogramowanie do analizy danych bizneso-
wych, Oprogramowanie, 35 Analizy i raporty statystyczne, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Kompilacja mo-
deli statystycznych w celu dostarczania informacji dotyczą-
cych dynamiki rynku, Kompilacja list adresowych, Nabywanie 
informacji o działalności gospodarczej dotyczących działal-
ności spółki, Nabywanie informacji handlowych, Konsultacje 
dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, Zesta-
wienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów 
handlowych], Analiza danych i statystyk dotyczących badań 
rynkowych, Analiza rynku, Badania działalności gospodarczej 
i badania rynkowe, Raporty z analiz rynkowych, Gromadze-
nie informacji dotyczących badań rynku, Badania w zakresie 
zysków, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradz-
two w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębior-
stwie, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie nabywa-
nia przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym 
przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem 
[działalność gospodarcza], Opracowywanie pomysłów dla 
ekonomii biznesu, Porady, pytania i informacje dotyczące 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie sprawozdań 
rynkowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej związane z przetwarzaniem danych, Przetwarzanie 
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności 
gospodarczej, Przetwarzanie wyników badań dotyczących 
działalności gospodarczej, Skomputeryzowana weryfikacja 
danych, Usługi zarządzania danymi, Badania i pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, Przetwarzanie da-
nych, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności 
gospodarczej, Usługi szacowania ryzyka w działalności go-
spodarczej, Zdobywanie statystyk dotyczących działalności 
gospodarczej dla osób trzecich, Usługi w zakresie wywiadu 
gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w za-
kresie wywiadu rynkowego, Tworzenie list potencjalnych 
klientów, Tworzenie rejestrów dotyczących eksporterów, 
Tworzenie rejestrów dotyczących importerów, Skompu-
teryzowane gromadzenie indeksów klientów, Skompute-
ryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Opraco-
wywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, 

Konsultacje dotyczące przygotowania gospodarczych da-
nych statystycznych, 36 Dostarczanie informacji dotyczą-
cych faktoringu długów, Firmy windykacyjne, Windykacja 
należności i odzyskiwanie długów, Usługi związane z nie-
wypłacalnością, Elektroniczne usługi windykacji należności, 
Agencje kredytowe, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi 
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytowymi, Ocena zdolności kredy-
towej przedsiębiorstw, Gwarantowanie pożyczek, Organizo-
wanie kredytów, Organizowanie pożyczek, Organizowanie 
pożyczek w celu zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, Udzielanie 
gwarancji i zabezpieczeń, Udzielanie kredytów, Udzielanie 
kredytu kupieckiego, Usługi gwarancji finansowych, Usługi 
konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, Usługi po-
ręczeń, Usługi w zakresie kredytów finansowych, Usługi za-
bezpieczania w zakresie gwarantowania pożyczek, Wynajem 
nieruchomości, Monitorowanie portfeli finansowych, Fakto-
ring, Zarządzanie portfelem finansowym, Zarządzanie ryzy-
kiem kontrahentów, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie 
raportów kredytowych, Badania finansowe w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem [finansowym], Usługi oceny ryzyka finansowego, 
Usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, Zarządzanie ryzykiem 
finansowym, Zarządzanie majątkiem, Nabywanie hipotek, 
Nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, Usługi w za-
kresie odzyskiwania posiadania, Restrukturyzacja długów, 
Ocena danych biura kredytowego, Zarządzanie finansami 
dla firm, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem Interne-
tu, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, 
Wyceny i analizy finansowe, Usługi płatności finansowych, 
Usługi w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, 
41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Orga-
nizacja seminariów, Organizowanie ceremonii przyznania 
nagród za osiągnięcia, Organizowanie ceremonii rozdania 
nagród, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizo-
wanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie konfe-
rencji związanych z biznesem, Organizowanie konferencji 
związanych z handlem, Organizowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, Edukacja, Edukacja dorosłych, Doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, Dostarczanie informa-
cji edukacyjnych, Informacja dotycząca edukacji udzielana 
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Kursy 
szkoleniowe, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
Organizacja szkoleń, Organizowanie szkoleń biznesowych, 
Organizowanie szkoleń handlowych, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością go-
spodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu 
biznesu, Prowadzenie seminariów, Szkolenia związane z fi-
nansami, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Organizowanie 
konkursów, Organizacja konkursów edukacyjnych, Programy 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, 
42 Programowanie oprogramowania do importowania da-
nych i zarządzania nimi, Udostępnianie programów bezpie-
czeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, 
Administracja serwerów, Aktualizowanie banków pamięci 
systemów komputerowych, Projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Ana-
lizy systemów komputerowych, Badania dotyczące prze-
twarzania danych, Zarządzanie projektami informatycznymi 
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Projektowanie, kon-
serwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Opra-
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cowywanie metod pomiarowych i testujących, Obsługiwa-
nie wyszukiwarek, Usługi komputerowe do analizy danych, 
45 Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne 
związane z tworzeniem i rejestracją firm, Udzielanie infor-
macji związanej ze sprawami prawnymi, Sprawdzanie stan-
dardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami 
i regulacjami.

(210) 549494 (220) 2022 11 21
(731) Global Beer Georgia LLC, Mtskheta, GE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMONADE TARRAGON

(531) 27.05.01, 06.01.02, 29.01.15
(510), (511) 32 Lemoniada, Soki owocowe, Syrop do lemo-
niady, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych.

(210) 549502 (220) 2022 11 22
(731) SUCHODOLSKI MAREK TOMASZ, Łupowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Queen of Wine

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.04
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje odalkoholi-
zowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i piwo bezalkoholowe, 
Piwo i produkty piwowarskie, Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, Soki, Sok pomarańczowy, Sok wino-
gronowy, Sok grejfrutowy, Sok żurawinowy, Soki warzywne, 
Soki gazowane, Soki aloesowe, Sok pomidorowy [napój], Sok 
pomidorowy [napoje], Sok z guawy, Sok z melona, Sok 
z mango, Sok z granatów, Sok z arbuza, Organiczny sok owo-
cowy, Mieszane soki owocowe, Skoncentrowane soki owo-
cowe, Soki warzywne [napoje], Soki owocowe [napoje], Ga-
zowane soki owocowe, Koncentraty soków owocowych, Za-
gęszczony pomarańczowy sok owocowy, Sok z czarnej po-
rzeczki, Napoje z soku aloesu, Napoje z soku jabłkowego, 
Napoje z soku pomarańczowego, Napoje z sokiem ananaso-
wym, Skondensowany sok z wędzonych śliwek, Syrop z soku 
z limonki, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Napo-
je bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje owo-
cowe i soki owocowe, Bezalkoholowe napoje zawierające 

soki warzywne, Napoje z soku winogronowego, bezalkoho-
lowe, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Sok z li-
monki do sporządzania napojów, Sok z cytryny do sporzą-
dzania napojów, Napój z soku cytrynowego z cukrem, Napo-
je na bazie soku z winogron, Napoje na bazie soku z imbiru, 
Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe 
gazowane napoje na bazie soków owocowych, Napoje 
na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, Napój z gotowane-
go ziarna jęczmienia z sokiem pomarańczowym, Napój z go-
towanego ziarna jęczmienia z sokiem cytrynowym, Napoje 
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
Napoje izotoniczne, Napoje owocowe, Napoje energetyzują-
ce, Woda [napoje], Napoje warzywne, Napoje serwatkowe, 
Napoje półmrożone, Napój imbirowy, Serwatka [napoje], Na-
poje węglowodanowe, Napoje proteinowe, Napoje typu 
kola [napoje bezalkoholowe], Sorbety [napoje], Mrożone na-
poje owocowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje owo-
cowe niealkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bez-
alkoholowe napoje niskokaloryczne, Toniki [napoje nielecz-
nicze], Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 
Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, Mieszanki do spo-
rządzana napojów sorbetowych, Preparaty rozpuszczalne 
do sporządzania napojów, Napoje funkcjonalne na bazie 
wody, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Woda gazowa-
na wzbogacona witaminami [napoje], Napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje na bazie orzechów i soi, Na-
poje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje 
energetyzujące [nie do celów medycznych], Napoje na bazie 
soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie wody zawierające eks-
trakty z herbaty, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje bez za-
wartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Aromaty-
zowane napoje gazowane, Woda gazowana, Gazowana 
woda mineralna, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje 
gazowane, Bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, Piwo, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo o smaku 
kawy, Piwo jasne typu ale, Piwo typu koźlak, Piwo typu sa-
ison, Piwo pełne jasne, Barley Wine [piwo], Czarne piwo 
[piwo ze słodu palonego], Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, 
Syropy do napojów, Syropy do wyrobu napojów, Syropy 
do napojów bezalkoholowych, Syrop słodowy do napojów, 
33 Alkohol ryżowy, Alkohole destylowane, Esencje alkoholo-
we, Poncze alkoholowe, Alkoholowe (Ekstrakty -), Wina alko-
holowe, Alkoholowy ajerkoniak, Wino alkoholizowane, Sfer-
mentowane alkohole wysokoprocentowe, Alkohole wyoko-
procentowe [napoje], Pitne alkohole wysokoprocentowe, 
Galaretki z alkoholem, Napoje alkoholowe aromatyzowane, 
Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Shochu [napój alko-
holowy], Wymieszane napoje alkoholowe, Alkoholowe eks-
trakty owocowe, Alkoholowe koktajle owocowe, Gruszecz-
nik [napój alkoholowy], Napoje alkoholowe wspomagające 
trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje 
energetyczne zawierające alkohol, Ekstrakty napojów alko-
holowych, Mieszanki koktajli alkoholowych, Gotowe koktajle 
alkoholowe, Cachaca [brazylijski napój alkoholowy], Koktajle 
alkoholowe zawierające mleko, Smakowe napoje alkoholo-
we tonizujące, Napoje alkoholowe zawierające owoce, Na-
poje alkoholowe z owoców, Kirsz [alkohol na bazie wiśni], 
Esencje i ekstrakty alkoholowe, Wina o obniżonej zawartości 
alkoholu, Chiński napój alkoholowy warzony [laojiou], Japoń-
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ski biały napój alkoholowy [shochu], Koreański destylowany 
napój alkoholowy [soju], Chiński biały napój alkoholowy [ba-
iganr], Napój alkoholowy z żeń-szenia, Japońskie regenero-
wane napoje alkoholowe [naoshi], Preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Baijiu (chiński destylowany napój 
alkoholowy), Napoje alkoholowe na bazie kawy, Gorzkie na-
lewki alkoholowe jako aperitif, Napoje alkoholowe na bazie 
herbaty, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, 
Aperitify na bazie napojów alkoholowych, Destylowany al-
kohol wysokoprocentowy z ryżu [awamori], Alkohol wysoko-
procentowy z czerwonego żeń-szenia, Chińskie alkohole 
wysokoprocentowe na bazie sorgo, Koktajle alkoholowe 
w formie schłodzonej żelatyny, Gazowane napoje alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, Destylowane napoje alkoholowe 
na bazie zbóż, Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, 
Aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholowego, Al-
kohol wysokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty 
ziołowe [homeishu], Napoje alkoholowe z wina i soku owo-
cowego, Chiński napój alkoholowy z sorgo [gaoliang jiu], Nira 
[napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], Gotowe napo-
je alkoholowe inne niż na bazie piwa, Japoński słodki napój 
alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], Japoński napój alko-
holowy doprawiony smakowo ekstraktami z igieł sosny, Na-
pój alkoholowy tonizujący aromatyzowany wyciągami z ja-
pońskich śliwek [umeshu], Alkohol wysokoprocentowy toni-
zujący zawierający wyciągi z mamushi-snake [mamushi-za-
ke], Napój alkoholowy tonizujący aromatyzowany wyciąga-
mi z igieł sosnowych [matsuba-zake], Anyżówka [likier], Ape-
ritify, Curaçao [likier], Gorzkie nalewki, Koktajle, Likier z czar-
nej porzeczki, Likiery kremowe, Likiery, Likiery na bazie kawy, 
Likiery zawierające śmietankę, Likiery ziołowe, Miętowy (Li-
kier - ), Miód pitny, Nalewki gorzkie, Wina, Sake, Wino, Za-
mienniki sake, Absynt, Aguardiente [wyroby spirytusowe 
z trzciny cukrowej], Akvavit [wódka], Arak, Brandy, Brandy 
do gotowania, Dżin, Whisky, Whisky kanadyjska, Wiśniówka, 
Wódka, Whisky słodowa, Whisky mieszana (mieszanka whi-
sky zbożowej i słodowej), Rum, Rum z witaminami, Rum z so-
kiem z trzciny cukrowej, Białe wino, Czerwone wino, Grzane 
wino, Napoje na bazie wina, Napoje zawierające wino [szpry-
cer], Musujące wina czerwone, Musujące białe wina, Słodkie 
wina, Wermut, Wina deserowe, Wina grzane, Wina musujące, 
Wina naturalnie musujące, Wina niemusujące, Wina o chro-
nionej nazwie pochodzenia, Wina różowe, Wina stołowe, 
Wino amontillado, Wino czerwone, Wino jeżynowe, Wino 
kuchenne, Wino musujące, Wino owocowe, Wino truskawko-
we, Wino winogronowe, Cydr słodki, Cydr wytrawny, Napoje 
na bazie rumu, Sangria, Destylowane napoje, 35 Usługi han-
dlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi 
handlu detalicznego związane z napojami bezalkoholowy-
mi, Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup 
towarów dla innych przedsiębiorców], Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z preparatami do produkcji napojów alko-
holowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z czekoladą, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
czekoladki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbata-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi handlu detalicznego 
związane z filiżankami i szklankami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów barowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ak-
cesoriów barowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 

kieliszków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kieliszków, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szklanych karafek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szklanych karafek, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie karafek na wino, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie karafek na wino, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie karafek na alkohol, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie karafek na alkohol, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie otwieraczy do butelek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie otwieraczy do butelek, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie otwieraczy do wina, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie otwieraczy do wina, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu 
do napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi sprze-
daży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sklepów detalicznych online oferujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami 
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kamieniami chło-
dzącymi do drinków, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kamieniami chłodzącymi do drinków, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z lodówkami na napoje alkoholowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oliwami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z oliwkami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z wędlinami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z serami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z orzechami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suszonymi owocami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z likierami smakowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z oliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z oliwkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wędlinami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z serami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z orzechami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suszonymi owocami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z likierami smakowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z miodami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z miodami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z miodami pitnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z miodami pitnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z octami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z octami.

(210) 549529 (220) 2022 11 23
(731) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Baltic CA
(510), (511) 9 Oprogramowanie do systemów zabezpie-
czeń oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), Sprzęt 
i urządzenia komputerowe do systemów zabezpieczeń oraz 
infrastruktury klucza publicznego (PKI), Nośniki informacji 
do gromadzenia certyfikatów klucza publicznego, Oprogra-
mowanie do identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu 
elektronicznego, 42 Usługi kryptograficzne w zakresie pod-
pisu elektronicznego, w tym wystawianie i unieważnianie 
certyfikatów, prowadzenie centrum autoryzacji, Usługi w za-
kresie podpisu elektronicznego, a mianowicie wdrażanie sys-
temów zabezpieczeń oraz infrastruktury klucza publicznego 
(PKI), projektowanie oprogramowania do systemów zabez-
pieczeń oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), doradz-
two w zakresie systemów zabezpieczeń oraz infrastruktury 
klucza publicznego (PKI), Usługi bezpieczeństwa kompute-
rowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi.

(210) 549531 (220) 2022 11 23
(731) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BalticCA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 02.09.17
(510), (511) 9 Oprogramowanie do systemów zabezpie-
czeń oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), Sprzęt 
i urządzenia komputerowe do systemów zabezpieczeń 
oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), Nośniki infor-
macji do gromadzenia certyfikatów klucza publicznego, 
Oprogramowanie do identyfikacji użytkownika, logowania 
i podpisu elektronicznego, 42 Usługi kryptograficzne w za-
kresie podpisu elektronicznego, w tym wystawianie i unie-
ważnianie certyfikatów, prowadzenie centrum autoryzacji, 
Usługi w zakresie podpisu elektronicznego, a mianowicie 
wdrażanie systemów zabezpieczeń oraz infrastruktury 
klucza publicznego (PKI), projektowanie oprogramowa-
nia do systemów zabezpieczeń oraz infrastruktury klucza 
publicznego (PKI), doradztwo w zakresie systemów zabez-
pieczeń oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), Usługi 
bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowa-
nia certyfikatami cyfrowymi.

(210) 549532 (220) 2022 11 23
 (310) 018709577 (320) 2022 05 27 (330) EM
(731) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) eDO CA
(510), (511) 9 Oprogramowanie do systemów zabezpie-
czeń oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), Sprzęt 
i urządzenia komputerowe do systemów zabezpieczeń oraz 
infrastruktury klucza publicznego (PKI), Nośniki informacji 
do gromadzenia certyfikatów klucza publicznego, Oprogra-
mowanie do identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu 
elektronicznego, 42 Usługi kryptograficzne w zakresie pod-
pisu elektronicznego, w tym wystawianie i unieważnianie 
certyfikatów, prowadzenie centrum autoryzacji, Usługi w za-
kresie podpisu elektronicznego, a mianowicie wdrażanie sys-
temów zabezpieczeń oraz infrastruktury klucza publicznego 
(PKI), projektowanie oprogramowania do systemów zabez-
pieczeń oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), doradz-

two w zakresie systemów zabezpieczeń oraz infrastruktury 
klucza publicznego (PKI), Usługi bezpieczeństwa kompute-
rowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi.

(210) 549534 (220) 2022 11 23
 (310) 018709578 (320) 2022 05 27 (330) EM
(731) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDO CA

(531) 29.01.12, 02.09.17, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie do systemów zabezpie-
czeń oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), Sprzęt 
i urządzenia komputerowe do systemów zabezpieczeń 
oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), Nośniki infor-
macji do gromadzenia certyfikatów klucza publicznego, 
Oprogramowanie do identyfikacji użytkownika, logowania 
i podpisu elektronicznego, 42 Usługi kryptograficzne w za-
kresie podpisu elektronicznego, w tym wystawianie i unie-
ważnianie certyfikatów, prowadzenie centrum autoryzacji, 
Usługi w zakresie podpisu elektronicznego, a mianowicie 
wdrażanie systemów zabezpieczeń oraz infrastruktury 
klucza publicznego (PKI), projektowanie oprogramowa-
nia do systemów zabezpieczeń oraz infrastruktury klucza 
publicznego (PKI), doradztwo w zakresie systemów zabez-
pieczeń oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI), Usługi 
bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowa-
nia certyfikatami cyfrowymi.

(210) 549583 (220) 2022 11 24
(731) CENTRUM PROJEKTOWO- WDROŻENIOWE DETRANS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze

(540) (znak słowny)
(540) DSh
(510), (511) 7 Kabiny sterownicze do maszyn i silników, Kabi-
ny sterownicze do maszyn, Kabiny sterownicze do silników, 
Kabiny sterownicze do maszyn przemysłowych, Mechani-
zmy sterownicze do maszyn i silników, Mechanizmy sterow-
nicze do maszyn, Mechanizmy sterownicze do silników.

(210) 549585 (220) 2022 11 24
(731) CENTRUM PROJEKTOWO- WDROŻENIOWE DETRANS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze

(540) (znak słowny)
(540) DNi
(510), (511) 7 Zestawy kołowe luźne do maszyn, Zestawy 
kołowe luźne do maszyn przemysłowych, Zestawy kołowe 
luźne, inne niż do pojazdów lądowych, Zestawy kołowe 
do maszyn, Zestawy kołowe do maszyn przemysłowych, 
Koła maszyn, Maszynowe koła zamachowe, Mechanizmy na-
pędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych.

(210) 549586 (220) 2022 11 24
(731) CENTRUM PROJEKTOWO- WDROŻENIOWE DETRANS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze

(540) (znak słowny)
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(540) DNk
(510), (511) 7 Zestawy kołowe napędowe do maszyn, Ze-
stawy kołowe napędowe do maszyn przemysłowych, Ze-
stawy kołowe napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, 
Zestawy kołowe do maszyn, Zestawy kołowe do maszyn 
przemysłowych, Koła maszyn, Maszynowe koła zamachowe, 
Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, 
Wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych.

(210) 549587 (220) 2022 11 24
(731) CENTRUM PROJEKTOWO- WDROŻENIOWE DETRANS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze

(540) (znak słowny)
(540) WEh
(510), (511) 7 Wciągarki linowe dla przemysłu, Wciągarki li-
nowe jako maszyny, Wciągarki z napędem elektrycznym, 
Wciągarki linowe z napędem elektrycznym, Dźwigi linowe, 
Elektryczne wciągniki linowe.

(210) 549588 (220) 2022 11 24
(731) CENTRUM PROJEKTOWO- WDROŻENIOWE DETRANS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze

(540) (znak słowny)
(540) DSf
(510), (511) 7 Fotele sterownicze dla przemysłu, Fotele ste-
rownicze do maszyn, Fotele sterownicze do maszyn prze-
mysłowych, Fotele specjalne, przystosowane do obsługi 
maszyn, Fotele specjalne, przystosowane do obsługi maszyn 
przemysłowych.

(210) 549602 (220) 2022 11 24
(731) ATLANTICA NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.10, 26.01.03, 26.13.25
(510), (511) 32 Woda, woda gazowana, napoje owocowe, 
napoje izotoniczne, napoje funkcjonalne, napoje z dodat-
kiem witamin, napoje z dodatkiem minerałów, napoje owo-
cowo-warzywne, inne napoje bezalkoholowe.

(210) 549607 (220) 2022 11 24
(731) COOL PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ząbki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOL PRO

(531) 26.04.01, 26.04.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 37 Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych.

(210) 549609 (220) 2022 11 24
(731) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA K45

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnej w PR i reklamie, organizacji działalności gospodarczej 
oraz zarządzania biznesem, reklama (w tym radiowa i tele-
wizyjna), rozwijanie koncepcji reklamowych, tworzenie i pu-
blikowanie tekstów reklamowych, usługi relacji z mediami, 
42 Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych 
oraz w zakresie sztucznej inteligencji, 45 Organizowanie spo-
tkań politycznych, usługi w zakresie lobbingu politycznego, 
usługi monitorowania prawnego oraz w zakresie przygoto-
wywania dokumentów prawnych.

(210) 549617 (220) 2022 11 25
(731) SSJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radziejowice-Parcel
(540) (znak słowny)
(540) SPEEDMASTERS
(510), (511) 37 Naprawa, konserwacja i tankowanie pojaz-
dów, Instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, 
Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie na zamó-
wienie zewnętrznych, wewnętrznych i mechanicznych 
części do pojazdów [tuning], Instalowanie wyposażenia sa-
mochodowego, Instalowanie opancerzenia do pojazdów, 
Konserwacja i naprawa pojazdów, Malowanie samochodów, 
Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, Obsługa 
i naprawa samochodów, Odnawianie pojazdów, Regulacja 
[tuning] pojazdów, Strojenie silników samochodowych, Tu-
ning nadwozi samochodów, Usługi informacyjne i doradcze 
związane z naprawą pojazdów, Usługi stacji naprawy pojaz-
dów, Usługi tuningu pojazdów, Usługi warsztatów naprawy 
pojazdów, 41 Dostarczanie informacji dotyczących sportów 
motorowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Organizacja rajdów samochodowych, Organi-
zowanie, przygotowywanie i prowadzenie wyścigów samo-
chodowych, Organizowanie rajdów motocyklowych, Orga-
nizowanie turniejów sportowych, Organizowanie wyścigów 
motocyklowych, Organizowanie wyścigów pojazdów, Orga-
nizowanie wyścigów samochodowych stock car, Organizo-
wanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samo-
chodowymi, Organizowanie zawodów i turniejów związa-
nych z prowadzeniem pojazdów, Organizowanie zawodów 
wyścigowych, Rozrywka w postaci wyścigów samochodo-
wych, Szkolenie sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do treningu sportowego, Usługi edukacyjne dotyczące 
sportu, Usługi informacyjne dotyczące wyścigów, Nauka 
prowadzenia pojazdów wyścigowych, Szkolenia w zakresie 
wyścigów samochodowych, Szkolenie z prowadzenia pojaz-
dów wyścigowych, Usługi rozrywkowe świadczone na torze 
wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świadczo-
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ne na torze wyścigowym, Nauka jazdy w zakresie bezpie-
czeństwa na drodze, Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 
jazdy samochodem.

(210) 549618 (220) 2022 11 25
(731) SSJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radziejowice-Parcel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEED MASTERS

(531) 21.01.11, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 37 Naprawa, konserwacja i tankowanie pojaz-
dów, Instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, In-
stalowanie części do pojazdów, Instalowanie na zamówienie 
zewnętrznych, wewnętrznych i mechanicznych części do po-
jazdów [tuning], Instalowanie wyposażenia samochodowego, 
Instalowanie opancerzenia do pojazdów, Konserwacja i napra-
wa pojazdów, Malowanie samochodów, Montaż [instalowa-
nie] akcesoriów do pojazdów, Obsługa i naprawa samocho-
dów, Odnawianie pojazdów, Regulacja [tuning] pojazdów, 
Strojenie silników samochodowych, Tuning nadwozi samo-
chodów, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą 
pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów, Usługi tuningu 
pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, 41 Dostar-
czanie informacji dotyczących sportów motorowych, Organi-
zacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja 
rajdów samochodowych, Organizowanie, przygotowywanie 
i prowadzenie wyścigów samochodowych, Organizowanie 
rajdów motocyklowych, Organizowanie turniejów sporto-
wych, Organizowanie wyścigów motocyklowych, Organizo-
wanie wyścigów pojazdów, Organizowanie wyścigów samo-
chodowych stock car, Organizowanie zawodów i turniejów 
związanych z wyścigami samochodowymi, Organizowanie 
zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, 
Organizowanie zawodów wyścigowych, Rozrywka w postaci 
wyścigów samochodowych, Szkolenie sportowe, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, Usługi informacyjne dotyczą-
ce wyścigów, Nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, 
Szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, Szkolenie 
z prowadzenia pojazdów wyścigowych, Usługi rozrywkowe 
świadczone na torze wyścigów samochodowych, Usługi 
rozrywkowe świadczone na torze wyścigowym, Nauka jazdy 
w zakresie bezpieczeństwa na drodze, Szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa jazdy samochodem.

(210) 549676 (220) 2022 11 28
(731) SPOKÓJ FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spokój

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, Edycja post-
produkcyjna reklam, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych 
i telewizyjnych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach re-
klamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja 
reklam, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam telewi-
zyjnych i radiowych, Usługi reklamowe, promocyjne i public 
relations, 41 Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, 
Produkcja filmów, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
Produkowanie filmów, Usługi produkcji filmów.

(210) 549688 (220) 2022 11 28
(731) U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęczanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA ROŚLINACH

(531) 29.01.04, 27.05.01
(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 
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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-
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) 549796 (220) 2022 11 30
(731) FERENCZAK ANDRZEJ RZEŹBIARSTWO W DREWNIE, 

Kościelisko
(540) (znak słowny)
(540) Willa u Misia
(510), (511) 43 Domy turystyczne, Wynajem wakacyjnych 
miejsc noclegowych, Wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Usługi hotelarskie.

(210) 549809 (220) 2022 11 30
(731) RUDZIŃSKI MATEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBKM Polskie Biuro Konstrukcji Motocykli

(531) 01.01.01, 01.01.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 12 Motocykle, Elektryczne motocykle, Moto-
rowery, Skutery [pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, 
Skutery wyposażone w silnik, Części i akcesoria do pojaz-
dów lądowych, Nóżki motocyklowe, Podnóżki motocyklo-
we, Kierownice [części motocykli], Amortyzatory do mo-
tocykli, Siodełka do motocykli, Stojaki na motocykle, Koła 
do motocykli, Wahacze do motocykli, Ramy do motocy-
kli, Silniki do motocykli, Łańcuchy do motocykli, Błotniki 
do motocykli, Bagażniki dla motocykli, Korby do motocy-
kli, Przyczepy motocyklowe boczne, Oprawy reflektorów 
[części motocykli], Przewody sprzęgła [części motocykli], 
Wirniki hamulca [części motocykli], Amortyzatory kie-
rownice [części motocykli], Pedały hamulca [części mo-
tocykli], Przekładki przednie [części motocykli], Uchwyty 
kierownicy [części motocykli], Manetki obrotowe do mo-
tocykli, Linki hamulcowe [części motocykli], Ramiona kół 
do motocykli, Widełki przednie do motocykli, Wolne kola 
do motocykli, Pompy powietrza do motocykli, Obręcze kół 
do motocykli, Części konstrukcyjne do motocykli, Tarcze 
hamulcowe do motocykli, Koła łańcuchowe do motocykli, 
Taśma na rączki motocyklowe, Zaciski hamulca tarczowego 

[części motocykli], Dźwignie kontrolne kierownicy [części 
motocykli], Osłony przeciwpyłowe amortyzatora [części 
motocykli], Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do moto-
cykli, Koła zębate do napędów motocyklowych, Opony 
pneumatyczne i dętki do motocykli, Piasty do kół w pojaz-
dach (motocykle), Przednie panele deski rozdzielczej [czę-
ści motocykli], Dźwignie zmiany biegów [części motocykli], 
Podpórki do pojazdów jednośladowych, Szprychy kół po-
jazdów, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Zbiorniki paliwa 
do pojazdów, Korki do zbiorników paliwa do pojazdów lą-
dowych, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych, Prze-
wody paliwowe do pojazdów, 36 Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Pozyskiwanie kapitału finanso-
wego, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych tech-
nologii, Pozyskiwanie finansowania dla projektów sporto-
wych, kulturalnych i rozrywkowych, Organizowanie działań 
mających na celu zbieranie funduszy na cele biznesowe, 
Organizowanie działań mających na celu zbieranie fundu-
szy na cele charytatywne, Usługi funduszu dobroczynne-
go, Sponsorowanie finansowe, Przydzielanie stypendiów 
na wyższych uczelniach, Przydzielanie stypendiów nauko-
wych, Sponsorowanie imprez kulturalnych, 41 Nauczanie 
i szkolenia, Prowadzenie kursów instruktażowych, edu-
kacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, 
Usługi edukacyjne dla przemysłu, Usługi szkoleniowe dla 
przemysłu, Usługi w zakresie szkoleń inżynieryjnych, Usługi 
w zakresie szkolenia zawodowego, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Roz-
powszechnianie materiałów edukacyjnych, Publikowanie, 
Publikowanie elektroniczne, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kon-
gresów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie tar-
gów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie konkursów, Organizowanie konkursów edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, Wystawy 
muzealne, Prezentowanie wystaw muzealnych, 42 Inżynie-
ria mechaniczna, Badania inżynieryjne, Testy inżynieryjne, 
Badania naukowe, Opracowywanie pojazdów, Testowanie 
pojazdów, Projektowanie pojazdów oraz części i elemen-
tów pojazdów, Projektowanie pojazdów mechanicznych, 
Projektowanie części do pojazdów mechanicznych, Pro-
jektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz 
osób trzecich, Projektowanie techniczne, Projektowanie 
modeli symulowanych komputerowo, Projektowanie 
i opracowywanie produktów inżynieryjnych, Projektowa-
nie prototypów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami, Projektowanie metod produkcji, Opracowy-
wanie projektów technicznych, Wzornictwo przemysłowe, 
Wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, 
Usługi projektowania pojazdów, Usługi projektowania silni-
ków do pojazdów, Usługi projektowania w zakresie części 
do pojazdów mechanicznych, Usługi w zakresie kompu-
terowego projektowania części i form, Usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inżynieryjne 
oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Usłu-
gi w zakresie projektowania naukowego, Usługi w zakresie 
przemysłowego projektowania technicznego, Usługi pro-
jektowania technologicznego, Usługi badawczo-rozwojo-
we, Usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze 
inżynierii, Usługi w zakresie projektowania komercyjnego, 
Usługi w zakresie doradztwa technicznego, Usługi zarzą-
dzania projektami inżynieryjnymi.
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(210) 549824 (220) 2022 12 01
(731) MOTUL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOTUL TOUR
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 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) 549853 (220) 2022 12 02
(731) PALA-NER MARTYNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MN

(531) 29.01.12, 17.02.04, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania 
wideo z muzyką, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Płyty 
kompaktowe z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania z Inter-
netu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Muzyka 
cyfrowa do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Dyski optyczne z muzyką, Mu-
zyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych 
MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach 
internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona 
z Internetu, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Mu-
zyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa (ładowalna), do-
starczona z Internetu, Nagrane dyski laserowe zawierające mu-
zykę, Nagrania muzyczne, Nagrania muzyczne w postaci płyt, 
Pliki muzyczne do pobierania, 35 Produkcja nagrań dźwięko-
wych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach mar-
ketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, 
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Promowanie 
muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za po-
średnictwem witryn internetowych, Promowanie koncertów 
muzycznych, 38 Nadawanie muzyki, 41 Didżeje na przyjęcia 
i imprezy specjalne, Imprezy taneczne, Prowadzenie imprez 

rozrywkowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie 
imprez rozrywkowych na żywo, Organizowanie rozrywki pod-
czas uroczystości weselnych, Organizowanie rozrywki wizualnej 
i muzycznej, Organizowanie rozrywki, Usługi festiwali muzycz-
nych, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie roz-
rywki, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Prowadzenie 
dyskotek, Prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, Pro-
wadzenie konkursów piękności, Prowadzenie występów roz-
rywkowych w postaci sztuk scenicznych, Prowadzenie zjazdów 
w celach rozrywkowych, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych rozrywki, Organizowanie konferencji związanych z rozryw-
ką, Usługi klubowe [rozrywka], Planowanie i przeprowadzanie 
imprez [rozrywka], Planowanie przyjęć [rozrywka], Rozrywka, 
Rozrywka w postaci koncertów, Rozrywka w postaci wystę-
pów tanecznych, Rozrywka w postaci występów tanecznych 
na żywo, Rozrywka z udziałem muzyki, Usługi klubów nocnych 
[rozrywka], Usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów 
lub pracowników (rozrywka), Obsługa koncertów muzycznych, 
Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Orga-
nizowanie koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycz-
nych, Produkcja koncertów muzycznych, Prezentacja koncer-
tów muzycznych, Dyskoteki, Kabarety i dyskoteki, Organizowa-
nie festiwali związanych z muzyką jazzową, Organizacja rozryw-
ki na imprezy urodzinowe, Organizacja konkursów w dziedzinie 
rozrywki, Zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi 
organizatora), Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Kon-
certy muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty mu-
zyczne za pośrednictwem radia, Konkursy muzyczne, Nagry-
wanie muzyki, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, Muzyczne usługi 
wydawnicze, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja rozrywek 
muzycznych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizo-
wanie koncertów muzyki pop, Organizowanie widowisk mu-
zycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Organizo-
wanie występów muzycznych na żywo, Prezentacja występów 
zespołów muzycznych na żywo, Produkcja dzieł muzycznych 
w studio nagrań, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych 
filmów wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Przedstawienia muzyczne, 
Przedstawienia muzyczne na żywo, Udostępnianie muzy-
ki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych 
MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na in-
ternetowych stronach MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
z internetowych stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie nagrań muzyki 
cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Udostępnianie publika-
cji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, 
Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
Usługi imprez muzycznych na żywo, Usługi miksowania muzy-
ki, Usługi prezenterów muzyki, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez muzyków, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupy 
muzyczne, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę mu-
zyczną, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w za-
kresie muzycznych studiów nagrań, Usługi w zakresie obróbki 
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, 
Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi występów grup 
muzycznych na żywo, Usługi wydawnicze w zakresie utworów 
muzycznych, Widowiska muzyczne, Widowiska muzyczne 
na żywo, Występy grup muzycznych na żywo, Występy mu-
zyczne na żywo, Występy muzyczne i piosenkarskie, Zapewnia-
nie muzyki na żywo, Występy zespołów muzycznych na żywo, 
Impresariat artystyczny, Organizacja imprez kulturalnych i arty-
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stycznych, Usługi artystów estradowych, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez artystów scenicznych, Organizowanie festi-
wali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali.

(210) 549860 (220) 2022 12 01
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurczę, ale to DRObre!

(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Wyroby z mię-
sa, z ryb, z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania go-
towe z mięsa, wędliny, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowanych z mięsa, wędlin.

(210) 549863 (220) 2022 12 01
(731) SOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jabłkolada

(531) 05.03.11, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 29 Dżemy, kompoty, zupy, tłuszcze jadalne, 
sałatki owocowe, warzywne, oleje jadalne, napoje mlecz-
ne, zupy, przetwory jarzynowe, bulion, 32 Wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje inne bezalkoholowe, Napoje 
owocowe i soki owocowe, Syropy i preparaty do produkcji 
napojów.

(210) 549875 (220) 2022 12 02
(731) E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet Truskawka 

Banan Pomarańcza JAKOŚĆ GWARANTUJĘ 
OSOBIŚCIE Z. GRYCAN Z. GRYCAN EUROPEAN 
VEGETARIAN UNION V - LABEL.EU VEGAN BEZ 
GLUTENU BEZ LAKTOZY

(531) 08.01.18, 19.03.01, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.15, 05.07.08, 
05.07.11, 05.07.18, 05.07.22, 26.01.04, 26.01.19, 25.01.15

(510), (511) 30 Sorbety, Desery z sorbetów, Desery lodowe, 
Lody.

(210) 549879 (220) 2022 12 02
(731) E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ BORÓWKOWE Z NUTĄ 

WANILII JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE  
Z. GRYCAN Z. Grycan BEZ GLUTENU

(531) 19.03.01, 08.01.18, 26.11.03, 26.01.01, 27.07.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 Lody, Desery lodowe, Sorbety, Desery  
z sorbetów.

(210) 549911 (220) 2022 12 04
(731) AVDOSHYN ANDRII, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) pankoncert
(510), (511) 41 Biura rezerwacji biletów koncertowych, Kon-
certy muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Obsługa kon-
certów muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie koncertów, Organizowanie koncertów mu-
zycznych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Rezerwacja biletów na koncerty, Rezerwacje kon-
certów, Rozrywka w postaci koncertów, Usługi doradcze i in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem koncertów, Usługi koncertów muzycznych, 
Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Usługi rezerwacji bile-
tów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezer-
wacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi rozrywkowe w po-
staci występów koncertowych, Zarządzanie koncertami.

(210) 549912 (220) 2022 12 04
(731) NAGRABA SEBASTIAN GASTROCONSULTING, Żółwin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nawijamy

(531) 08.07.03, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Makarony, pizza, sosy gotowe, sosy na bazie 
warzyw, sosy mięsne, 43 Usługi barów, bistro, restauracji, 
food trucków, catering.
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(210) 549914 (220) 2022 12 04
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DP Deep Power

(531) 27.05.01, 29.01.02, 27.05.19
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające.

(210) 549925 (220) 2022 12 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) SOO MILKER
(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) 549933 (220) 2022 12 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE ANKORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Konik Krem z gorczycy z miodem
(510), (511) 30 Musztarda.

(210) 549936 (220) 2022 12 05
(731) BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZODIAK

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 14 Chronografy [zegarki].

(210) 549945 (220) 2022 12 05
(731) WALERJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzesko
(540) (znak słowny)
(540) brzeskie smyki
(510), (511) 41 Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli [edu-
kacja], Nauczanie przedszkolne, Edukacja przedszkolna, 
Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności inte-
lektualnej dzieci, Usługi edukacyjne w zakresie wychowa-
nia przedszkolnego i nauczania początkowego, Organi-

zowanie zabaw dla dzieci, Nauka tańca dla dzieci, Usługi 
edukacji muzycznej, Prowadzenie kursów językowych dla 
dzieci, Warsztaty plastyczne, Warsztaty taneczne, Warsz-
taty w zakresie zdolności manualnych, Usługi rozrywkowe 
świadczone dla dzieci, Organizowanie imprez rozrywko-
wych dla dzieci, Usługi placów zabaw, Zajęcia sportowe 
i kulturalne, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup 
zabaw, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Szkolenia 
ruchowe dla dzieci, Nauka rysowania, 43 Żłobki dla dzieci, 
Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Usługi w zakresie żłobków, 
Opieka nad dziećmi w żłobkach, Opieka nad dziećmi w klu-
bach malucha, Centra opieki nad dziećmi, Zapewnianie 
opieki nad dziećmi po szkole, Placówki opieki dziennej nad 
przedszkolakami i małymi dziećmi, Udzielanie informacji 
na temat usług żłobków, 45 Opieka zastępcza nad dziećmi, 
Usługi opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców.

(210) 549950 (220) 2022 12 06
(731) STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) interim AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Usługi biura po-
średnictwa pracy, Doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem i zatrudniania, Doradztwo profe-
sjonalne w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa 
przemysłowego lub handlowego, Usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą.

(210) 549954 (220) 2022 12 05
(731) BĄKOWSKA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAW PAW PAW
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(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.14
(510), (511) 18 Okrycia dla psów, Smycze dla psów, Odzież 
dla psów, Posłania dla psów, Obroże dla psów, Płaszcze prze-
ciwdeszczowe dla psów domowych, Parki (okrycia) dla psów, 
20 Koszyki dla psów, Posłania dla psów, 21 Miski dla zwierząt 
domowych, 28 Zabawki dla psów.

(210) 549955 (220) 2022 12 05
(731) BĄKOWSKA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Psymierzalnia by PAW PAW PAW

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.19, 03.01.08, 27.05.08, 27.05.17, 
27.05.21, 29.01.14

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sklepów de-
talicznych online obejmujące odzież, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 
40 Usługi krawieckie, Szycie odzieży na miarę.

(210) 549960 (220) 2022 12 06
(731) ERDE JANUSZ DEMBIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Marco Verrazzano
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów 
kawy, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kawy], Substytuty herba-
ty, Herbata nienaturalna, Herbata mrożona, Herbaty ziołowe 
[napary], Napoje sporządzone z herbaty, Nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, Napoje na bazie herbaty z owocowymi 
dodatkami smakowymi, Kapsułki z kawą, Kapsułki z herbatą, 
Cukry, naturalne słodziki.

(210) 549969 (220) 2022 12 06
(731) BIEŃKA WERONIKA WMR CENTER, Gogolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dzika Karma

(531) 03.06.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów 
dla zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, ar-
tykułów spożywczych dla zwierząt domowych, obroży dla 
zwierząt domowych, smyczy dla zwierząt domowych, zaba-
wek dla zwierząt, misek do karmy dla zwierząt domowych, 
transporterów dla zwierząt domowych, kojców dla zwierząt 
domowych, legowisk dla zwierząt domowych, preparatów 
do pielęgnacji zwierząt, przyborów higienicznych dla zwie-
rząt, żwirków dla kotów i gryzoni.

(210) 549972 (220) 2022 12 06
(731) ACS Q-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Iwiczna 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGSHADE

(531) 05.01.03, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 549981 (220) 2022 12 06
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Giganci POLSKA PRESS

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Elektroniczne nośniki 
danych, Pamięć USB [pendrive], Elektroniczne bazy danych, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pliki graficzne do po-
bierania, Nagrania wideo do pobrania, Podcasty do pobra-
nia, Muzyka cyfrowa do pobrania, Gazety elektroniczne 
do pobrania, E-booki, Tokeny niezbywalne (NFT) i inne toke-
ny użytkowe, 16 Biuletyny informacyjne, Czasopisma [perio-
dyki], Drukowane komunikaty prasowe, Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Ilustrowane 
albumy, Książki, Publikacje drukowane, Publikacje reklamo-
we, Drukowane foldery informacyjne, Katalogi, Materiały 
drukowane, Dyplomy drukowane, Certyfikaty drukowane, 
Teczki [artykuły papiernicze], Teczki na dokumenty, Broszury, 
Papierowe artykuły piśmienne, Nalepki, Znaczki, Prospekty, 
Druki, Afisze, plakaty, Fotografie, Kalendarze, Notatniki, Ma-
teriały piśmienne, Ołówki, Kredki, Pióra i długopisy, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Organizacja pro-
mocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Badania opinii 
publicznej, Opracowywanie ankiet opinii publicznej, Prze-
prowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże 
opinii publicznych, Informacje i opinie ekspertów dotyczące 
firm i przedsiębiorstw, Organizacja konkursów w celach re-
klamowych, Zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Organizacja wydarzeń 
komercyjnych, Marketing imprez i wydarzeń, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, Marketing internetowy, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Inter-
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netu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Organizowanie rankingów połą-
czonych z przyznawaniem nagród, Organizowanie rankin-
gów w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, 38 Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem In-
ternetu, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środ-
ków elektronicznych, Elektroniczna transmisja wiadomości 
i danych, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, 
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Mobilne usłu-
gi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, Organizowanie [zapewnianie] usług 
konferencji elektronicznych, Przekazywanie informacji za po-
mocą środków elektronicznych, Transmisja danych, Transmi-
sja dźwięku, wideo i informacji, Usługi nadawcze, Wysyłanie, 
otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Emisja progra-
mów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie 
[VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], Emisja programów 
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Przesyłanie da-
nych za pośrednictwem środków elektronicznych, Usługi 
agencji prasowych, 41 Organizowanie gier i konkursów, Or-
ganizacja kwizów, gier i zawodów, Prowadzenie konkursów 
w Internecie, Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie 
ceremonii przyznawania nagród, Imprezy kulturalne, Orga-
nizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie imprez spor-
towych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, Produkcja widowisk, Organizacja widowisk, Plano-
wanie widowisk, Usługi edukacyjne, Edukacja w zakresie 
bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa żywności i eko-
systemu, bezpieczeństwa finansowego, gospodarczego, 
technologicznego i energetycznego, Usługi wydawnicze, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie gazet, periody-
ków, katalogów i broszur, Publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowa-
nie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publi-
kacja gazet elektronicznych online, Publikowanie druków 
w formie elektronicznej w Internecie, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie do pobrania].

(210) 549984 (220) 2022 12 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA 

– HYDROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolszewo

(540) (znak słowny)
(540) Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa - Hydroinstal
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa dróg, Budowa i kon-
serwacja rurociągów, Budowa w ramach robót publicznych, 
Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowa obiek-
tów inżynierii wodno-lądowej, Nadzór budowlany, Budowa 
instalacji wodociągowych, Serwisowanie rur kanalizacyj-
nych, Naprawa systemów kanalizacji, Konserwacja i naprawa 
systemów rurociągów, Wznoszenie szalunków dla inżynierii 
wodno-lądowej, Naprawa urządzeń do oczyszczania wody, 
Wypożyczanie urządzeń naprawczych, Powlekanie kanałów 
ściekowych, Montaż wykładzin kanałów ściekowych, Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 
Instalowanie systemów rurociągów do przesyłania cieczy, 
Konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, Konser-

wacja i naprawa rur odpływowych, Instalacja systemów 
do zbierania wody deszczowej, Montaż instalacji kanalizacyj-
nych, gazowych i wodociągowych, Konserwacja systemów 
odprowadzania nieczystości [szamb], Inżynieria wodno-lą-
dowa w zakresie nawadniania, Instalacja urządzeń do zaopa-
trzenia w wodę, Roboty wydobywcze [górnictwo], Podziem-
ne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanali-
zacyjnych, Konsultacje budowlane, Informacja budowlana, 
Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-
-kanalizacyjnych, Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-
-lądowej [usługi budowlane], Usługi doradcze w zakresie na-
prawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie 
instalacji systemów wodociągowych, Czyszczenie układów 
wodociągów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czysz-
czenie kanałów ściekowych, Czyszczenie przepustów, Czysz-
czenie zbiorników, Instalacja gazociągów i wodociągów, 
Wiercenie studni, Drążenie studni, Kopanie studni, Regula-
cja nachylenia gruntu, Uszczelnianie nawierzchni, Usuwanie 
nawierzchni, Układanie nawierzchni drogowych, Wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego, Wynajem urządzeń hy-
draulicznych, Wynajem ciężkiego sprzętu, Wynajem sprzętu 
do robót ziemnych i koparek, Wynajem sprzętu podnośniko-
wego, Wynajem sprzętu do przenoszenia materiałów.

(210) 549985 (220) 2022 12 06
(731) TRADECKI PAWEŁ, Świebodzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADER

(531) 03.05.07, 26.01.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
stępującymi produktami: środki do dezynsekcji, środki do de-
zynfekcji, środki do deratyzacji, środki do tępienia i odstrasza-
nia owadów, środki bakteriobójcze, środki do tępienia i od-
straszania szkodników, środki do tępienia pasożytów, środki 
przeciw robactwu, trucizny, preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, pułapki na gryzonie, pułapki na robactwo, pu-
łapki na szkodniki, środki dezynfekujące do użytku domo-
wego, preparaty owadobójcze, opryskiwacze rolnicze, siatki 
na ptaki, lepy na muchy, lepy na ptaki, środki przeciwpaso-
żytnicze do ochrony roślin, nawozy, zamgławiacze do stery-
lizacji, generatory ozonu do użytku przy przeprowadzaniu 
terapii ozonem, mierniki elektroniczne, odzież ochronna, 
maski ochronne, kombinezony ochronne, rękawice ochron-
ne, słuchawki ochronne, kaski ochronne, karmniki deratyza-
cyjne, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z następującymi 
produktami: środki do dezynsekcji, środki do dezynfekcji, 
środki do deratyzacji, środki do tępienia i odstraszania owa-
dów, środki bakteriobójcze, środki do tępienia i odstraszania 
szkodników, środki do tępienia pasożytów, środki przeciw 
robactwu, trucizny, preparaty i artykuły do tępienia szkod-
ników, pułapki na gryzonie, pułapki na robactwo, pułapki 
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na szkodniki, środki dezynfekujące do użytku domowego, 
preparaty owadobójcze, opryskiwacze rolnicze, siatki na pta-
ki, lepy na muchy, lepy na ptaki, środki przeciwpasożytnicze 
do ochrony roślin, nawozy, zamgławiacze do sterylizacji, ge-
neratory ozonu do użytku przy przeprowadzaniu terapii ozo-
nem, mierniki elektroniczne, odzież ochronna, maski ochron-
ne, kombinezony ochronne, rękawice ochronne, słuchawki 
ochronne, kaski ochronne, karmniki deratyzacyjne, Sprzedaż 
detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet następujących produktów: środki do dezynsek-
cji, środki do dezynfekcji, środki do deratyzacji, środki do tę-
pienia i odstraszania owadów, środki bakteriobójcze, środki 
do tępienia i odstraszania szkodników, środki do tępienia 
pasożytów, środki przeciw robactwu, trucizny, preparaty i ar-
tykuły do tępienia szkodników, pułapki na gryzonie, pułap-
ki na robactwo, pułapki na szkodniki, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, preparaty owadobójcze, opryski-
wacze rolnicze, siatki na ptaki, lepy na muchy, lepy na ptaki, 
środki przeciwpasożytnicze do ochrony roślin, nawozy, za-
mgławiacze do sterylizacji, generatory ozonu do użytku przy 
przeprowadzaniu terapii ozonem, mierniki elektroniczne, 
odzież ochronna, maski ochronne, kombinezony ochronne, 
rękawice ochronne, słuchawki ochronne, kaski ochronne, 
karmniki deratyzacyjne, 37 Usługi sprzątania, Dezynfekcja, 
Usługi dezynfekcji, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, 
Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Deratyza-
cja, Dezynsekcja.

(210) 549986 (220) 2022 12 06
(731) NOHO SIGNATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLNYCH MŁYNÓW 10

(531) 07.03.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów bu-
dowlanych, Przygotowywanie raportów finansowych zwią-
zanych z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi 
doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych 
oraz projektów z zakresu infrastruktury, Finansowanie projek-
tów deweloperskich, Finansowanie projektów, Finansowanie 
projektów rozwojowych, Pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], 37 Budowanie nieruchomości, Budowanie 
domów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad 
robotami budowlanymi, Nadzór budowlany, Budownictwo, 
Usługi doradztwa budowlanego, 42 Planowanie budowy 
nieruchomości, Planowanie i projektowanie pomieszczeń 
do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie kuch-
ni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Pla-
nowanie projektów technicznych, Planowanie projektów 

technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie [projekto-
wanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projekto-
wanie] budynków, Planowanie [projektowanie] biur, Plano-
wanie projektu, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, Projektowa-
nie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, Projek-
towanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie urbanistycz-
ne, Usługi inżynieryjne.

(210) 549988 (220) 2022 12 06
(731) AGENCJA K2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K 2

(531) 26.04.01, 27.05.21, 27.07.21
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradzanie 
przedsiębiorstwom przemysłowym i handlowym w zakresie 
prowadzenia interesów, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Konsultacje w za-
kresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Usługi anali-
zy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dzie-
dzinie komercjalizacji produktów, Pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Usługi w zakresie tworzenia 
marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Kampanie mar-
ketingowe, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych/pro-
mocyjnych, Produkcja/opracowywanie materiałów reklamo-
wych/promocyjnych, Opracowywanie/publikacje materiałów 
reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Przetwarzanie 
tekstu, Zarządzanie plikami danych, Usługi księgowe, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Pośrednictwo w zakupie miej-
sca i czasu reklamowego, Wynajmowanie nośników reklamo-
wych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, Kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy koresponden-
cyjne, Reklamy prasowe, reklamy telewizyjne, Reklamy radiowe, 
Analiza rynku, Badania rynku, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Informacja handlowa 
oraz udzielanie porad konsumentom, Pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, Organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna 
hurtowa i online oprogramowania do projektowania reklam 
online na stronach internetowych, Sprzedaż detaliczna hurtowa 
i online oprogramowania do wynajmu powierzchni reklamo-
wej na stronach internetowych, Sprzedaż detaliczna hurtowa 
i online oprogramowania do osadzania reklam online na stro-
nach internetowych, Sprzedaż detaliczna hurtowa i online 
oprogramowania komputerowego do reklamy, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Ofero-
wanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów 
reklamowych, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
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Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego 
i powierzchni reklamowych, Wynajem czasu na emisję reklam 
w kinach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, Zapewnianie przestrzeni rekla-
mowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Studia 
filmowe, Informacja o imprezach rozrywkowych, Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Organizowanie i obsługa kongresów, 
Organizowanie i obsługa konkursów (edukacyjnych lub rozryw-
kowych), Wydawanie książek, montaż taśm wideo, Nagrywanie 
filmów na taśmach wideo (filmowanie), Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, Pisanie tek-
stów, innych niż reklamowych, Postsynchronizacja, produkcja 
filmów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Publikacje elektroniczne  
on-line książek i periodyków, Publikowanie książek, Publikowa-
nie tekstów (innych niż teksty reklamowe) w tym wydawanie 
wykazów oraz list, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja 
spektakli, Informacje o rozrywce, Sporządzanie napisów (np. 
do filmów w wersji oryginalnej), Usługi studiów nagrań, Telewi-
zyjne programy rozrywkowe, Tłumaczenia, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci kom-
puterowych, Działalność w zakresie dystrybucji filmów, nagrań 
wideo i programów telewizyjnych, Usługi kompozycji muzycz-
nych, Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycz-
nych, Fotografowanie, Fotoreportaże, Obsługa gier w systemie 
on-line (z sieci informatycznej), Przeprowadzanie szkoleń z za-
kresu reklamy, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, 
Organizowanie seminariów związanych z reklamą, Organizowa-
nie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie planowania strate-
gicznego dotyczącego reklamy, promocji, marketingu i biznesu, 
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, Przemysłowa analiza i badanie usług, Projektowanie 
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, Wy-
pożyczanie komputerów, Doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego, Inżynieria techniczna, Programowanie 
komputerów, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Powielanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie systemów kom-
puterowych, Opracowywanie projektów technicznych, Wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, Hosting, Za-
rządzanie stronami internetowymi, Usługi w zakresie tworze-
nia i prowadzenia stron internetowych, Działalność związana 
z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Two-
rzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych 
przez Internet, Projektowanie i wykonywanie oprogramowa-
nia użytkowego projektów zintegrowanych systemów infor-
matycznych i baz danych, Opracowywanie oprogramowa-
nia użytkowego komputerów, Wdrażanie oprogramowania 
użytkowego przy wykonywaniu kompleksowych systemów 
informatycznych, Projektowanie w zakresie integrowania 
w spójne systemy informatyczne technologii sprzętowych, 
programowych i telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie 
obrazów cyfrowych (kodowanie), Projektowanie stron inter-
netowych w celach reklamowych, Projektowanie graficzne 
logotypów reklamowych, Programowanie oprogramowania 
do reklamy online.

(210) 549989 (220) 2022 12 06
(731) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki
(540) (znak słowny)

(540) SitBalance
(510), (511) 9 Elektroniczne symulatory sportowe do trenin-
gu - sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania na bazie opro-
gramowania, Elektroniczne symulatory sportowe do treningu, 
Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydak-
tyczne, Przyrządy do diagnozy do celów naukowych, Sporto-
we symulatory treningowe, Symulatory, Symulatory medycz-
ne - pomoce dydaktyczne, Symulatory ruchu do wirtualnej 
rzeczywistości, Urządzenia do diagnozy w celach naukowych, 
Urządzenia do symulacji, Urządzenia i przyrządy naukowe, 
Urządzenia obrazujące do celów naukowych, Czujniki, Czuj-
niki cyfrowe, Czujniki do monitorowania ruchów fizycznych, 
Czujniki ruchu, Elektroniczne rejestratory wyników, Rejestra-
tory danych, Oprogramowanie, Oprogramowanie do kontroli 
ruchu, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli 
i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogramowa-
nie do monitorowania zdrowia, Oprogramowanie do prze-
twarzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, Opro-
gramowanie do wprowadzania danych dotyczących ćwiczeń, 
Oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, Oprogramowanie 
do testów, 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilita-
cji, Aparatura do wzmacniania ciała - terapeutyczna, Artykuły 
do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego do ce-
lów medycznych, Aparatura do ćwiczeń sterowana kompu-
terowo do użytku terapeutycznego, Urządzenia do ćwiczeń 
do celów medyczno-rehabilitacyjnych, Urządzenia do ćwi-
czeń fizycznych, do użytku medycznego, Urządzenia do ćwi-
czeń fizycznych do celów leczniczych, Urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych do celów medycznych, Urządzenia do symula-
cji ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Urządzenia 
do leczniczej stymulacji mięśni, Urządzenia do terapeutyczne-
go wzmacniania ciała, Urządzenia do terapeutycznej stymu-
lacji ciała, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów me-
dycznych, Urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w re-
habilitacji medycznej, 20 Krzesła, Poduszki na krzesła, Fotele, 
Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele dopasowane do kształtu 
ciała - contour chair, Fotele z regulowanym oparciem i pod-
parciem dla nóg jako meble, Foteliki dziecięce, Fotele wypo-
czynkowe, Fotele rozkładane z podnóżkiem, Fotele rozkładane 
z odchylanym oparciem, Fotele rozkładane w łóżka, Kanapy, 
Kanapy rozkładane, Krzesła robocze, Krzesła, fotele biurowe, 
Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Krzesła konferencyjne, 
Krzesła na jednej nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, 
Krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościa-
mi w poruszaniu się, Krzesła biurowe, Krzesła stołowe, Meble 
biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble dla dzieci, Meble 
dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem 
ruchowym i inwalidów, Meble do pokojów dziecinnych, Me-
ble do salonu, Meble do samochodów kempingowych, Me-
ble do siedzenia, Meble domowe, Meble domowe, biurowe 
i ogrodowe, Meble komputerowe, Meble tapicerowane, Na-
dmuchiwane meble, Nogi krzeseł, Niskie biurka w stylu japoń-
skim - wazukue, Dopasowane pokrycia ochronne na meble, 
Pufy - meble, Siedzenia, Siedzenia dla dzieci, Siedzenia - me-
ble, Siedzenia metalowe, Siedziska dla dzieci, Sofy.

(210) 549996 (220) 2022 12 06
(731) ROLMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Cieśle

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rolmarket UZALEŻNIAMY OD NATURY
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(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu stacjonarnego i skle-
pów internetowych z artykułami rolniczymi, ogrodniczymi 
i hodowlanymi oraz sklepów z artykułami związanymi z tymi 
branżami, w tym z agrotkaninami i agrowłókninami, beczka-
mi, betonowym drewnem ogrodowym, butami ochronny-
mi, doniczkami, grabiami, grillami, geowłokninami, huśtaw-
kami ogrodowymi, kompostownikami, lampami solarnymi, 
meblami ogrodowymi, narzędziami ogrodowymi, nasiona-
mi, nawozami ogrodniczymi, opaskami kablowymi i ślima-
kowymi, opryskiwaczami, palisadami i obrzeżami, pergolami 
ogrodowymi, plandekami, podpałkami i biopaliwami, prze-
dłużaczami elektrycznymi, rękawicami roboczymi, sankami, 
siatkami, skrzynkami i organizerami ogrodniczymi, szklarnia-
mi ogrodowymi, tkaninami jutowymi, nasionami traw, trut-
kami na szkodniki, tyczkami i matami bambusowymi, worka-
mi i opakowaniami, siatkami, wężami ogrodowymi i ich ak-
cesoriami, wężami technicznymi, artykułami hodowlanymi, 
bateriami do elektryzatorów, elektryzatorami, pastuchami, 
zestawami ogrodzeniowymi, izolatorami, plecionkami, słup-
kami plastikowymi i elektrycznymi, taśmami, testerami na-
pięcia, uchwytami i zestawami bramowymi, poganiaczami 
dla zwierząt, poidłami, strzykawkami weterynaryjnymi, mier-
nikami i termometrami rolniczymi, kamieniami ogrodowymi 
i wykończeniowymi oraz kostką.

(210) 549997 (220) 2022 12 06
(731) ZIEMANN SYLWIA ES BRANDS POLSKA, Roszkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hey popinjay!

(531) 03.07.15, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 Plecak, Torby na wyjazdy weekendowe, To-
rebki na biodra [nerki], 24 Pościel, Kocyki, 25 Body niemowlę-
ce, Rampersy, T-shirty z krótkim rękawem, Legginsy, Spodnie 
dziecięce, Szorty [odzież], Skarpetki dla niemowląt i małych 
dzieci, Bluzki z długim rękawem, Spódniczki, Bluzy, Sukienki, 
Czapki [nakrycia głowy], Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
Kurtki, Kamizelki, Kombinezony, Piżamy, Koszule damskie, 
T-shirty damskie, Bluzki damskie, Bluzy damskie, Spodnie 
damskie, Swetry damskie, Opaski na głowę, Frotki.

(210) 550001 (220) 2022 12 07
(731) TOŚ-SUROWIEC ANNA, Zgłobień
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWETO

(531) 03.01.08, 01.01.01, 26.02.01, 26.11.01
(510), (511) 41 Pokazy psów, Organizowanie pokazów psów, 
Organizowanie konkursów dla psów, 44 Hodowle psów, Ho-
dowla psów.

(210) 550023 (220) 2022 12 07
(731) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hilki czyste witaminki na zdrowe minki

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety, Witaminy i preparaty wita-
minowe.

(210) 550038 (220) 2022 12 06
(731) GRABEUS PATRYK, Pyskowice
(540) (znak słowny)
(540) MOBIMED
(510), (511) 35 Sprzedaż środków sanitarnych i zaopatrzenia 
medycznego.

(210) 550040 (220) 2022 12 06
(731) GRABEUS PATRYK, Pyskowice
(540) (znak słowny)
(540) MOBIWAY
(510), (511) 12 Hulajnogi elektryczne.

(210) 550051 (220) 2022 12 06
(731) GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S-Druk premium packaging

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Pudełka z papieru lub kartonu, opakowania 
kartonowe.

(210) 550181 (220) 2022 12 12
(731) NEO FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIABEŁ Z PUDEŁKA



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT2/2023

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 04.01.04, 02.03.02, 
02.03.23, 02.09.06, 02.09.08, 02.09.14

(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Preparaty witami-
nowe, Przekąski w postaci dietetycznych preparatów spo-
żywczych bogatych w proteiny, 29 Koncentraty na bazie 
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie 
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty rosołowe, 
Dżemy, Jaja, Oleje i tłuszcze jadalne, Przeciery owocowe, 
Przeciery warzywne, Żywność przygotowywana z ryb, Pyłki 
kwiatowe jako żywność, Białko do celów kulinarnych, Sałatki 
owocowe, Sałatki warzywne, Sałatki z roślin strączkowych, 
Sałatki gotowe, Bekon, Białka jajek, Bita śmietana, Bulgogi 
(koreańskie danie z wołowiny), Preparaty do produkcji bulio-
nu, Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, 
Chipsy ziemniaczane, Confity z kaczki, Chipsy o niskiej zawar-
tości tłuszczu, Konserwowy czosnek, Daktyle, Drób, Dziczy-
zna, Dżem imbirowy, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety ryb-
ne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, Galarety mięsne, Gro-
szek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole [pasta 
z awokado], Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus 
[pasta z ciecierzycy], Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, 
Imbir, konserwowany, Kapusta kwaszona, Karczochy konser-
wowe, Kaszanka, Kefir [napój mleczny], Kiełbaski w cieście, 
Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle jajeczne bezalkoholowe, 
Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzo-
nych, Konserwowane ryby, Warzywa konserwowane, Kon-
serwy rybne, Kotlety sojowe, Krążki z cebuli, Kotlety z tofu, 
Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło ka-
kaowe, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso solone, 
Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko kokosowe, Mleko 
kokosowe do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko 
migdałowe do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ry-
żowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skonden-
sowane, Mleko sojowe, Mleko z orzeszków ziemnych do ce-
lów kulinarnych, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje 
mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokoso-
wego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na ba-
zie mleka orzechowego, Nasiona słonecznika przetworzone, 
Nasiona przetworzone, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecz-
nikowy do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej 
z oliwek jadalny, Olej z siemienia lnianego do celów kulinar-
nych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego tłocze-
nia, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzowa-
ne, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, 
Orzechy ziemne przetworzone, Owoce gotowane, Owoce 
konserwowane, Owoce przetworzone, Papryka konserwo-
wana, Pasta z cukinii, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, 
Pasztet z wątróbki, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki 
ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Potrawy z ryb do spoży-
cia przez ludzi, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Prze-
ciery rybne, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, Ryby solone, Satay, 
Ser twarogowy, Skórki owocowe, Smażone placuszki twaro-
gowe, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Soczewica 
konserwowana, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej 
kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Szynka, Śledzie, 
nieżywe, Śmietana [produkty mleczarskie], Tahini [pasta 
z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby 
lub warzyw], Tłuszcze jadalne, Tofu, Warzywa gotowane, Wa-
rzywa przetworzone, Warzywa suszone, White pudding [ro-
dzaj kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wo-
dorosty konserwowe, Wywar, bulion, Yuba [skórka z tofu], 
Zupy, Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby mięsne, Na-
biał i substytuty nabiału, Przetworzone owoce, grzyby, wa-
rzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce 
morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 

Oleje i tłuszcze, Mleko, Kiełbaski do hotdogów, Jagody, kon-
serwowane, Jadalne suszone kwiaty, Gotowe dania składają-
ce się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych ja-
jek i bulionu (oden), Gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, ryb, drobiu, Gotowe dania warzywne, z makaronu, 
z ryżu, z mięsa, Dania przygotowane na bazie warzyw, Kon-
serwy i dania gotowe na bazie mięsa, ryb, drobiu lub dziczy-
zny, Produkty spożywcze w postaci: mięsa i wyrobów mię-
snych, ryb, drobiu i dziczyzny, 30 Sosy owocowe, Batony 
zbożowe, Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekola-
dą, Bułka tarta, Cukier, Miód, Burrito, Cheeseburgery, Chipsy 
[produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Gotowe po-
trawy na bazie makaronu, Kanapki, Kanapki z parówką [hot 
dog], Naleśniki, Naleśniki słone, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, 
Placki z kimchi [kimchijeon], Potrawy składające się głównie 
z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Qu-
iche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ryż prepa-
rowany zawijany w wodorosty, Sajgonki, Sushi, Tacos [danie 
meksykańskie], Tabule [sałatka z kuskus], Tortille, Wafle ryżo-
we, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chleb 
żytni, Chleb razowy, Chleb o niskiej zawartości soli, Chleb 
i bułki, Grzanki, Suchary, Gryka, przetworzona, Kasza bulgur, 
Mąka ziemniaczana, Makarony, Goździki [przyprawa], Kapary, 
Kurkuma, Ocet, Pieprz, Szafran [przyprawa], Tamaryndowiec 
[przyprawa], Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła do ce-
lów spożywczych, Ziele angielskie, Ziarna sezamu [przypra-
wy], Zboża przetworzone, Wysokoproteinowe batoniki zbo-
żowe, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Udon [makaron 
japoński], Tarty (z owocami), Tapioka, Sosy sałatkowe, Sosy 
pomidorowe, Sosy do makaronów, Sosy [przyprawy], Sos żu-
rawinowy [przyprawa], Sos sojowy, Sos jabłkowy [przypra-
wa], Soba [japoński makaron z gryki], Słodziki naturalne, Sło-
dycze owocowe, Siemię lniane do celów kulinarnych [przy-
prawa], Sago, Ryż błyskawiczny, Mączka z roślin strączko-
wych, Puddingi, Ptifurki [ciasteczka], Przetworzona komosa 
ryżowa, Pralinki, Podpłomyki na bazie ziemniaków, Płatki ku-
kurydziane, Pierożki na bazie mąki, Piernik, Pielmieni [pierogi 
z nadzieniem mięsnym], Piccalilli [marynowane warzywa 
w pikantnym sosie musztardowym], Pesto [sos], Pasztet 
w cieście (pâté en croûte), Pasty na bazie czekolady, Pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasta z soi 
[przyprawy], Pasta migdałowa, Pasta imbirowa [przyprawa], 
Papryka [przyprawy], Orzechy w czekoladzie, Onigiri [kulki 
ryżowe], Nugat, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Napo-
je na bazie rumianku, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie 
kakao, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje kakaowe z mle-
kiem, Napoje czekoladowe z mlekiem, Musztarda, Musy de-
serowe, Musy czekoladowe, Muesli, Mięso zapiekane w cie-
ście, Mąka pszenna, Mąka kukurydziana, Mąka jęczmienna, 
Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka gorczycowa, 
Marcepan, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaron rurki, 
Makaron nitki, Majonez, Lukier do ciast, Kuskus [kasza], Kra-
kersy ryżowe, Krakersy, Kiełki pszeniczne do celów spożyw-
czych dla ludzi, Keczup, Kawa, Kasze spożywcze, Kasza man-
na, Kasza kukurydziana, Kakao, Jadalny papier ryżowy, Her-
batniki petit-beurre, Herbata mrożona, Herbata, Gofry, Dulce 
de leche [kajmak], Drożdże, Czekolada, Croissant [rogaliki 
z ciasta francuskiego], Crème brûlées [przypalony krem], 
Ciastka, Ciasteczka, Chutney [ostry, gęsty sos], Chrupiące 
ciastka z kremem (Profiterole), Chałwa, Wyroby cukiernicze, 
Ryż, Mąka, Chleb, 31 Buraki, świeże, Cebula świeża [warzywa], 
Cukinie świeże, Cytryny świeże, Czosnek, świeży, Fasola, 
świeża, Groch świeży, Grzyby świeże, Jagody, świeże owoce, 
Kabaczki, świeże, Kompozycje świeżych owoców, Oliwki 
świeże, Orzechy laskowe, świeże, Otręby zbożowe, Owoce 
cytrusowe świeże, Owoce świeże, Pomarańcze, Zioła ogro-
dowe świeże, Winogrona świeże, Warzywa świeże, Świeży 
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imbir, Szpinak świeży, Sałata świeża, Rabarbar świeży, Socze-
wica świeża [warzywa], Ogórki świeże, 43 Dostarczanie żyw-
ności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Przygotowy-
wanie posiłków i napojów, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Przedstawianie informacji w zakresie gotowania 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi cateringu ze-
wnętrznego, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie przygotowywa-
nia jedzenia i napojów, Informowanie i porady w zakresie 
przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie cateringu 
żywności dietetycznej, 44 Doradztwo w zakresie żywienia 
i odżywiania, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo w zakresie 
dietetyki i odżywiania, Planowanie i nadzorowanie diety, Pro-
fesjonalne doradztwo związane z dietą, Udzielanie informa-
cji o wartości odżywczej produktów spożywczych, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi do-
radcze związane z dietą.

(210) 550190 (220) 2022 12 12
(731) BEZWYKRĘTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.15.03, 24.15.08, 24.15.13
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w za-
kresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie treningu 
fizycznego, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja 
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Interne-
tu czy ekstranetów, Edukacja sportowa, Edukacja w dziedzi-
nie bezpieczeństwa i higieny pracy, Fitness kluby, Instruktaż 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń 
siłowych, Instruktaż w zakresie gimnastyki ciążowej, Instruk-
taż w zakresie gimnastyki, Kultura fizyczna, Kursy szkole-
niowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, Nauczanie 
w zakresie zdrowia, Nauka pilatesu, Nauka w zakresie sportu, 
Organizowanie szkoleń sportowych, Organizowanie szkoleń 
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Organizowanie 
warsztatów, Organizowanie wykładów, Prowadzenie kur-
sów edukacyjnych, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ćwiczeniami, Świadczenie usług edukacyjnych związanych 
ze sprawnością fizyczną, Świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, 
Szkolenie sportowe, Szkolenie w zakresie ćwiczeń grupo-
wych, Szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenie 
w zakresie zajęć rekreacyjnych, Szkolenie w zakresie zdrowia 
i wellness, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 
Usługi w zakresie treningu fizycznego, Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Zajęcia 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi szkoleniowe w za-
kresie sportu, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością 
fizyczną [fitness], Usługi trenerów osobistych, Usługi trener-
skie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie 

w zakresie zajęć sportowych, Usługi treningowe siłowe i po-
prawiające kondycję, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, 
Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi fitness klubów, 
Usługi ośrodków sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne 
związane z jogą, Usługi edukacyjne w zakresie sprawności 
fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi edu-
kacyjne dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczące 
sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne i instruktażowe 
w zakresie sportu, Udostępnianie informacji dotyczących 
treningu fitness za pomocą portalu on-line, Usługi dorad-
cze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 44 Fizjoterapia, 
Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
Opieka zdrowotna związana z naturopatią, Opracowywanie 
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Pilates 
terapeutyczny, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, 
Rehabilitacja fizyczna, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
Usługi fizjoterapii, Masaż sportowy, Masaż tkanek głębokich, 
Osteopatia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi masażu 
w trakcie ciąży.

(210) 550204 (220) 2022 12 13
(731) SZCZYPIŃSKA MAŁGORZATA MADEX 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MADEX
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
artykułów takich jak: okulary, okulary słoneczne i soczewki 
kontaktowe, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów ta-
kich jak: przeciwsłoneczne okulary na receptę, półfabrykaty 
soczewek okularowych, półfabrykaty soczewek do korekcji 
wzroku, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, 
oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i two-
rzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu, 
oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączo-
nego z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wyko-
nane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okula-
rów i okularów przeciwsłonecznych, części do okularów, oku-
lary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, sznurki do okula-
rów przeciwsłonecznych, szkła przeciwsłoneczne nakładane 
na okulary, soczewki optyczne do okularów słonecznych, 
soczewki okularów słonecznych, soczewki do okularów sło-
necznych, rzemienie do okularów, paski do okularów prze-
ciwsłonecznych, oprawki do okularów słonecznych, nakładki 
na okulary słoneczne na magnes, modne okulary przeciw-
słoneczne, łańcuszki do okularów przeciwsłonecznych, 
futerały na okulary słoneczne, etui na okulary słoneczne, 
etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, 
etui na akcesoria optyczne, etui na okulary, etui na okulary 
dziecięce, futerały na okulary, ochronne okulary, okulary dla 
dzieci, okulary ochronne, okulary optyczne, okulary [optyka], 
okulary polaryzacyjne, oprawki do okularów, oprawki oku-
larowe, optyczne artykuły, soczewki do okularów, soczewki 
okularowe, sznureczki do okularów, sznurki do okularów, so-
czewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki optyczne, za-
pasowe soczewki do okularów, woreczki na okulary, artykuły 
optyczne, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsło-
necznych, okulary do makijażu, soczewki antyrefleksyjne, so-
czewki optyczne, soczewki [szkła] optyczne, soczewki z two-
rzywa sztucznego, 44 Usługi optyczne, Badania optyczne, 
Dopasowywanie okularów, Dopasowywanie soczewek 
optycznych, Optometria, Usługi badania wzroku [zakłady 
optyczne], Usługi optometryczne.
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(210) 550223 (220) 2022 12 13
(731) LEWICZ RAFAŁ LEWICZ HURTOWNIA TOREBEK 

I TRANSPORT, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) VEZZE
(510), (511) 18 Skórzane torebki, Plecaki, Plecaki sportowe, 
Plecaki turystyczne, Plecaki [małe], Małe plecaki, Skórzane 
walizki podróżne, Walizki, Walizki na kółkach, Walizki na po-
byt jednodniowy, Walizki podróżne, Walizki podróżne [pod-
ręczne], Walizki skórzane, Walizki z kółkami, Walizki na doku-
menty, Walizki biznesowe, Małe walizki, Artykuły podróżne 
[walizki, torby], Torebki noszone na biodrach, Torebki na ra-
mię, Torebki-paski na biodra, Torebki na biodra [nerki].

(210) 550226 (220) 2022 12 13
(731) RÓŻYCKI MAREK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Last Mile Experts

(531) 26.04.01, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo związane z zarządzaniem, Do-
radztwo biznesowe, Handel (zarządzanie w zakresie zamó-
wień w -), Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 
Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz innych 
osób, Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, Zarządza-
nie firmą [na rzecz osób trzecich], Zarządzanie działalnością 
gospodarczą (usługi doradcze w -), Zarządzanie działalnością 
gospodarczą (doradztwo w zakresie -), Zarządzanie i do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, Zarządzanie 
personalne (doradztwo w zakresie -), Zarządzanie procesa-
mi biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie 
procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami gospodar-
czymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie projektami 
z zakresu działalności gospodarczej, Zarządzanie relacjami 
z klientami, Zarządzanie w działalności handlowej, Zarządza-
nie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracują-
cych jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie 
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Usługi kon-
sultingowe związane z zarządzaniem, Zamówienia handlo-
we (zarządzanie w zakresie -), Zarządzanie flotą transporto-
wą [dla osób trzecich], Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób 
trzecich], Zarządzanie personelem, Zarządzanie programami 
motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji.

(210) 550248 (220) 2022 12 13
(731) RADIO ESKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Eskamaxx
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, albumy, broszury, czaso-
pisma, gazety, kalendarze, książki, katalogi, Publikacje 
drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promo-

cyjne, Publikacje reklamowe, 35 Reklama radiowa, Re-
klama telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotyczą-
ca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, 
za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych 
i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sie-
ciach komputerowych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Produkcja reklam radiowych, telewizyjnych 
oraz kinowych, Badanie opinii, dystrybucja materiałów 
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama 
filmowa, reklama prasowa, reklama korespondencyjna, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, informacja handlowa, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowa-
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, Marke-
ting, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing doty-
czący promocji, Usługi reklamowe i promocyjne, w tym 
promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, 
w prasie, radiu i telewizji, 38 Emisja programów telewizyj-
nych, Emisja programów radiowych, Emisja radiowa, Emi-
sja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, Internetowe 
stacje telewizyjne i radiowe, Komunikacja danych drogą 
radiową, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Komu-
nikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub 
satelitę, Komunikacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, 
Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych 
terminali komputerowych, Łączność poprzez sieć światło-
wodów, Łączność poprzez terminale komputerowe, Mo-
bilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewodowe, 
Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nadawanie 
programów telewizji satelitarnej, Prowadzenie rozgłośni 
radiowych, Prowadzenie transmisji, Prowadzenie trans-
misji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz 
satelitarny, Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji 
drogą satelitarną, Przesyłanie poczty elektronicznej (usłu-
gi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną), 
Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy kompute-
ra, Radiofonia, Rozpowszechnianie programów radiowych 
i telewizyjnych, Rozpowszechnianie programów radio-
wych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
satelitów, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewo-
dowego z odbiornikami telewizyjnymi, Telekomunikacja 
informacyjna, Telekomunikacja informacyjna (obejmująca 
strony www), Telekomunikacja radiowa, Transmisja plików 
cyfrowych, Transmisja programów drogą satelitarną, Trans-
misja programów drogą satelitarną i kablową, Udostępnia-
nie stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, 
Usługi dostępu do portalu internetowego, Usługi informa-
cyjne on-line, związane z telekomunikacją, Zapewnianie 
dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu 
do stron internetowych, Zbieranie, opracowywanie i prze-
kazywanie wiadomości i informacji, 41 Edukacyjne kursy 
wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i korespondencyjne 
kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem połą-
czenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź 
prowadzone za pomocą innych środków, Konkursy mu-
zyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez telefon, Kursy 
szkoleniowe, Loterie, Losowanie nagród [loterie], Montaż 
filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i ob-
razu, Montaż programów radiowych, Montaż programów 
telewizyjnych, Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm 
wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Na-
grywanie muzyki, Organizowanie i prowadzenie pokazów, 
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konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie rozrywki internetowej, radio-
wej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie czasu wolnego, Organizo-
wanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie konkursów 
piękności, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii au-
dioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, in-
ternetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produk-
cja imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja 
programów radiowych i/lub programów telewizyjnych, 
Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, 
filmowa i telewizyjna, Programowanie i sporządzanie pro-
gramu telewizyjnego i radiowego, Prowadzenie agencji 
artystycznych, Przedstawienia nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Przedstawienia plenerowe 
stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, 
Przygotowywanie programów radiowych, Publikowanie 
czasopism elektronicznych, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektro-
niczne online nie do pobrania, Publikowanie elektronicz-
nych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycz-
nych nośnikach danych, Publikowanie piosenek, Publi-
kowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy 
informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja 
programów radiowych [planowanie], Rejestrowanie na ta-
śmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie usługi 
agencyjne, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, 
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk ar-
tystycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi 
dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwięko-
wych, Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi 
festiwali muzycznych i piosenkarskich, Usługi informacyj-
ne w zakresie biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi 
nagrywania na taśmach magnetowidowych, Usługi na-
uczania, Usługi organizowania konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Usługi organizowania plebiscytów mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki 
radiowej, Usługi reporterskie, Usługi studia do prób [nagrywa-
nie], Usługi studia nagrań, Usługi świadczone przez parki roz-
rywki, Usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub 
obrazu, Usługi udostępniania plików audio i video on-line, Usłu-
gi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie 
opracowywania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organi-
zowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych 
lub kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wypoży-
czania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska muzyczne 
na żywo, Widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji sa-
telitarnej, Widowiska teatralne i widowiska muzyczne, Wypoży-
czanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych, 
Zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostar-
czanie rozrywki drogą radiową, Przygotowywanie i realizacja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej.

(210) 550254 (220) 2022 12 13
(731) KWIATKOWSKI ALEKSANDER ABRAXAS, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK MANSARDA KITCHEN

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będą-
ce półproduktem, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki 
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub 
szkło, zawarte w tej klasie, Przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek.

(210) 550256 (220) 2022 12 13
(731) ZANE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Haske Lighting
(510), (511) 11 Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie nastro-
jowe, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie 
dekoracyjne.

(210) 550267 (220) 2022 12 14
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eating-LimitS Limitations Score

(531) 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 Badania naukowe, Badania i analizy naukowe, 
Badania naukowe do celów medycznych, 44 Poradnictwo 
dietetyczne, Usługi doradcze związane z dietą, Profesjonalne 
doradztwo związane z dietą.

(210) 550272 (220) 2022 12 14
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Health-LimitS Limitations Score

(531) 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 Badania naukowe, Badania i analizy naukowe, 
Badania naukowe do celów medycznych, 44 Poradnictwo 
dietetyczne, Usługi doradcze związane z dietą, Profesjonalne 
doradztwo związane z dietą.
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(210) 550277 (220) 2022 12 14
(731) CIECIÓRSKA ANNA ANIELSKIE CIASTKA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Anielskie Ciastka
(510), (511) 30 Ciastka, Ciastka (ciasto na -), Ciastka czeko-
ladowe, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciastka migdałowe, 
Ciastka herbaciane, Ciastka na patyku, Ciastka w polewie 
o smaku czekoladowym, Ciasto na ciastka, Ciasto na ciast-
ka (kruche), Kruche ciastka (herbatniki), Wyroby ciastkarskie 
z owocami, Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Cze-
koladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czekoladowe 
wyroby cukiernicze zawierające praliny, Gotowane wyroby 
cukiernicze, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nie-
lecznicze wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukierni-
cze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby cukiernicze 
z mąki, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, 
Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), 
Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka, Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, 
Wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, 
Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wy-
roby cukiernicze na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, 
Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby cukiernicze zawie-
rające galaretkę, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wy-
roby cukiernicze z mąki, Wyroby cukiernicze w polewie cu-
krowej, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyro-
by cukiernicze w kształcie tabliczek, Gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
wieloziarniste, Wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów 
medycznych).

(210) 550307 (220) 2022 12 13
(731) FLAWLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Flawle
(510), (511) 3 Kosmetyki damskie, w tym szampony, odżywki 
do włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty do czyszcze-
nia akcesoriów fryzjerskich, 4 Olejki do smarowania akceso-
riów fryzjerskich, 21 Przybory do koloryzacji włosów, grzebie-
nie, szczotki, miseczki, spryskiwacze i rozpylacze do środków 
koloryzujących i pielęgnacyjnych, pędzelki do farbowania 
włosów, 26 Ozdoby do włosów, spinki do włosów, arkusze 
folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach.

(210) 550308 (220) 2022 12 13
(731) FLAWLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Destin
(510), (511) 3 Kosmetyki męskie, preparaty do pielęgnacji 
i stylizacji włosów i skóry, preparaty do golenia, preparaty 
do czyszczenia akcesoriów fryzjerskich i brzytew, 4 Olejki 
do smarowania akcesoriów fryzjerskich i brzytew, 8 Brzy-
twy, ostrza do brzytew, ostrzałki do brzytew, 21 Grzebienie, 
szczotki, rozpylacze i spryskiwacze, przybory kosmetyczne.

(210) 550316 (220) 2022 12 14
(731) DAILY TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) Black Cat Burgers
(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Rezerwacja 
stolików w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach.

(210) 550317 (220) 2022 12 14
(731) FUNDACJA POLSKI INSTYTUT CREDIT MANAGEMENT, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PICM Risk Index©

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.18
(510), (511) 36 Udzielanie informacji finansowych związa-
nych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych.

(210) 550318 (220) 2022 12 14
(731) STANISZEWSKI WOJCIECH WWW.CHERUMEDIA.COM, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WIRTUALNY ORGANISTA
(510), (511) 9 Oprogramowanie multimedialne, Projektory 
multimedialne, Systemy głośnikowe, Urządzenia i przyrządy 
multimedialne, 45 Licencjonowanie oprogramowania kom-
puterowego.

(210) 550333 (220) 2022 12 15
(731) BYŚKINIEWICZ WOJCIECH BYŚ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYŚ RECYKLING

(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 Oczyszczanie terenu, Usługi w zakresie 
rozbiórek, Usługi zamiatania ulic, Odśnieżanie, Usługi usu-
wania odpadów niebezpiecznych, Usuwanie odpadów 
[usługi czyszczenia], Wywóz odpadów [czyszczenie], Zbie-
ranie śmieci [zbiórka odpadów], 39 Gromadzenie odpadów, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport odpadów, Transport odpadów na wysypiska, 
Usługi wywozu odpadów, Usuwanie odpadów, Usuwanie 
odpadów [transport], Wynajem pojemników do przechowy-
wania odpadów, Wynajmowanie pojemników do transportu 
odpadów, Wywóz odpadów [transport], Zbieranie odpadów 
i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospodarstw 
domowych, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie od-
padów komercyjnych, Zbieranie odpadów przemysłowych, 
Zbieranie płynnych odpadów, Zbieranie pojemników na ma-
teriały odpadowe, Zbiór odpadów, 40 Recykling i uzdatnia-
nie odpadów, Informacje o obróbce materiałów, Kruszenie 
betonu, Kruszenie kamieni, Niszczenie dokumentów, Nisz-
czenie materiałów tajnych, Obróbka i przetwarzanie papieru, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
Obróbka i recykling opakowań, Obróbka przemysłowa ście-
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ków, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, 
Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Nisz-
czenie odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka ma-
teriałów odpadowych, Obróbka materiałów odpadowych 
w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska natural-
nego, Obróbka odpadów, Obróbka [przetwarzanie] odpa-
dów, Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Przetwarzanie 
odpadów, Recykling odpadów i śmieci, Recykling odpadów, 
Recykling odpadków i odpadów, Sortowanie odpadów i ma-
teriałów nadających się do recyklingu, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], 
Usuwanie odpadów [obróbka odpadów], 44 Pielęgnacja 
ogrodów, Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Usługi 
pielęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi 
pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze].

(210) 550339 (220) 2022 12 15
(731) BYŚKINIEWICZ WOJCIECH BYŚ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.04.04, 03.04.24, 29.01.12
(510), (511) 37 Oczyszczanie terenu, Usługi w zakresie 
rozbiórek, Usługi zamiatania ulic, Odśnieżanie, Usługi 
usuwania odpadów niebezpiecznych, Usuwanie odpa-
dów [usługi czyszczenia], Wywóz odpadów [czyszczenie], 
Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], 39 Gromadzenie od-
padów, Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, 
Pozbywanie się [transport] odpadów, Transport i przecho-
wywanie odpadów, Transport odpadów, Transport odpa-
dów na wysypiska, Usługi wywozu odpadów, Usuwanie 
odpadów, Usuwanie odpadów [transport], Wynajem po-
jemników do przechowywania odpadów, Wynajmowanie 
pojemników do transportu odpadów, Wywóz odpadów 
[transport], Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych 
i pochodzących z gospodarstw domowych, Zbieranie 
odpadów domowych, Zbieranie odpadów komercyjnych, 
Zbieranie odpadów przemysłowych, Zbieranie płynnych 
odpadów, Zbieranie pojemników na materiały odpado-
we, Zbiór odpadów, 40 Recykling i uzdatnianie odpa-
dów, Informacje o obróbce materiałów, Kruszenie betonu, 
Kruszenie kamieni, Niszczenie dokumentów, Niszczenie 
materiałów tajnych, Obróbka i przetwarzanie papieru, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucz-
nych, Obróbka i recykling opakowań, Obróbka prze-
mysłowa ścieków, Doradztwo związane z niszczeniem 
odpadów i śmieci, Doradztwo związane z recyklingiem 
odpadów i śmieci, Niszczenie odpadów, Niszczenie odpa-
dów i śmieci, Obróbka materiałów odpadowych, Obrób-
ka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego, Obróbka odpadów, 
Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Pozyskiwanie mate-
riałów z odpadów, Przetwarzanie odpadów, Recykling od-

padów i śmieci, Recykling odpadów, Recykling odpadków 
i odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu, Sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Usuwanie 
odpadów [obróbka odpadów], 44 Pielęgnacja ogrodów, 
Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Usługi pie-
lęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi 
pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze].

(210) 550341 (220) 2022 12 15
(731) BYŚKINIEWICZ WOJCIECH BYŚ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYŚ RECYKLING

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 Oczyszczanie terenu, Usługi w zakresie 
rozbiórek, Usługi zamiatania ulic, Odśnieżanie, Usługi 
usuwania odpadów niebezpiecznych, Usuwanie odpa-
dów [usługi czyszczenia], Wywóz odpadów [czyszczenie], 
Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], 39 Gromadzenie od-
padów, Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, 
Pozbywanie się [transport] odpadów, Transport i przecho-
wywanie odpadów, Transport odpadów, Transport odpa-
dów na wysypiska, Usługi wywozu odpadów, Usuwanie 
odpadów, Usuwanie odpadów [transport], Wynajem po-
jemników do przechowywania odpadów, Wynajmowanie 
pojemników do transportu odpadów, Wywóz odpadów 
[transport], Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych 
i pochodzących z gospodarstw domowych, Zbieranie 
odpadów domowych, Zbieranie odpadów komercyjnych, 
Zbieranie odpadów przemysłowych, Zbieranie płynnych 
odpadów, Zbieranie pojemników na materiały odpado-
we, Zbiór odpadów, 40 Recykling i uzdatnianie odpa-
dów, Informacje o obróbce materiałów, Kruszenie betonu, 
Kruszenie kamieni, Niszczenie dokumentów, Niszczenie 
materiałów tajnych, Obróbka i przetwarzanie papieru, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucz-
nych, Obróbka i recykling opakowań, Obróbka prze-
mysłowa ścieków, Doradztwo związane z niszczeniem 
odpadów i śmieci, Doradztwo związane z recyklingiem 
odpadów i śmieci, Niszczenie odpadów, Niszczenie odpa-
dów i śmieci, Obróbka materiałów odpadowych, Obrób-
ka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego, Obróbka odpadów, 
Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Pozyskiwanie mate-
riałów z odpadów, Przetwarzanie odpadów, Recykling od-
padów i śmieci, Recykling odpadów, Recykling odpadków 
i odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu, Sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Usuwanie 
odpadów [obróbka odpadów], 44 Pielęgnacja ogrodów, 
Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Usługi pie-
lęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi 
pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze].

(210) 550342 (220) 2022 12 15
(731) BYŚKINIEWICZ WOJCIECH BYŚ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BYŚ RECYKLING

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 37 Oczyszczanie terenu, Usługi w zakresie 
rozbiórek, Usługi zamiatania ulic, Odśnieżanie, Usługi 
usuwania odpadów niebezpiecznych, Usuwanie odpa-
dów [usługi czyszczenia], Wywóz odpadów [czyszczenie], 
Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], 39 Gromadzenie od-
padów, Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, 
Pozbywanie się [transport] odpadów, Transport i przecho-
wywanie odpadów, Transport odpadów, Transport odpa-
dów na wysypiska, Usługi wywozu odpadów, Usuwanie 
odpadów, Usuwanie odpadów [transport], Wynajem po-
jemników do przechowywania odpadów, Wynajmowanie 
pojemników do transportu odpadów, Wywóz odpadów 
[transport], Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych 
i pochodzących z gospodarstw domowych, Zbieranie 
odpadów domowych, Zbieranie odpadów komercyjnych, 
Zbieranie odpadów przemysłowych, Zbieranie płynnych 
odpadów, Zbieranie pojemników na materiały odpado-
we, Zbiór odpadów, 40 Recykling i uzdatnianie odpa-
dów, Informacje o obróbce materiałów, Kruszenie betonu, 
Kruszenie kamieni, Niszczenie dokumentów, Niszczenie 
materiałów tajnych, Obróbka i przetwarzanie papieru, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucz-
nych, Obróbka i recykling opakowań, Obróbka prze-
mysłowa ścieków, Doradztwo związane z niszczeniem 
odpadów i śmieci, Doradztwo związane z recyklingiem 
odpadów i śmieci, Niszczenie odpadów, Niszczenie odpa-
dów i śmieci, Obróbka materiałów odpadowych, Obrób-
ka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego, Obróbka odpadów, 
Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Pozyskiwanie mate-
riałów z odpadów, Przetwarzanie odpadów, Recykling od-
padów i śmieci, Recykling odpadów, Recykling odpadków 
i odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu, Sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Usuwanie 
odpadów [obróbka odpadów], 44 Pielęgnacja ogrodów, 
Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Usługi pie-
lęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi 
pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze].

(210) 550343 (220) 2022 12 15
(731) BYŚKINIEWICZ WOJCIECH BYŚ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYŚ

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 Oczyszczanie terenu, Usługi w zakresie 
rozbiórek, Usługi zamiatania ulic, Odśnieżanie, Usługi 
usuwania odpadów niebezpiecznych, Usuwanie odpa-
dów [usługi czyszczenia], Wywóz odpadów [czyszczenie], 
Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], 39 Gromadzenie od-
padów, Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, 
Pozbywanie się [transport] odpadów, Transport i przecho-
wywanie odpadów, Transport odpadów, Transport odpa-
dów na wysypiska, Usługi wywozu odpadów, Usuwanie 
odpadów, Usuwanie odpadów [transport], Wynajem po-
jemników do przechowywania odpadów, Wynajmowanie 
pojemników do transportu odpadów, Wywóz odpadów 
[transport], Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych 
i pochodzących z gospodarstw domowych, Zbieranie 
odpadów domowych, Zbieranie odpadów komercyjnych, 
Zbieranie odpadów przemysłowych, Zbieranie płynnych 
odpadów, Zbieranie pojemników na materiały odpado-
we, Zbiór odpadów, 40 Recykling i uzdatnianie odpa-
dów, Informacje o obróbce materiałów, Kruszenie betonu, 
Kruszenie kamieni, Niszczenie dokumentów, Niszczenie 
materiałów tajnych, Obróbka i przetwarzanie papieru, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucz-
nych, Obróbka i recykling opakowań, Obróbka prze-
mysłowa ścieków, Doradztwo związane z niszczeniem 
odpadów i śmieci, Doradztwo związane z recyklingiem 
odpadów i śmieci, Niszczenie odpadów, Niszczenie odpa-
dów i śmieci, Obróbka materiałów odpadowych, Obrób-
ka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego, Obróbka odpadów, 
Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Pozyskiwanie mate-
riałów z odpadów, Przetwarzanie odpadów, Recykling od-
padów i śmieci, Recykling odpadów, Recykling odpadków 
i odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu, Sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Usuwanie 
odpadów [obróbka odpadów], 44 Pielęgnacja ogrodów, 
Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Usługi pie-
lęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi 
pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze].

(210) 550345 (220) 2022 12 15
(731) MENTAL SPOT LEWICKA, JÓŹWIAK SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MENTAL SPOT
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Orga-
nizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, Prowadzenie kursów, 
seminariów i warsztatów, Organizacja webinarów, Organi-
zowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, 
Szkolenia dla psychologów i psychoterapeutów, Edukacja 
i szkolenia w dziedzinie zdrowia psychicznego, Usługi edu-
kacyjne dotyczące zdrowia psychicznego, profilaktyki uza-
leżnień i edukacji seksualnej, 44 Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego, Psychoterapia, Usługi psychoterapeuty, Konsultacje 
psychiatryczne, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, 
Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie 
psychologii dla osób indywidualnych i grup.

(210) 550346 (220) 2022 12 15
(731) MENTAL SPOT LEWICKA, JÓŹWIAK SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Mental SPOT

(531) 26.01.01, 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizacja 
warsztatów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsz-
tatów, Organizacja webinarów, Organizowanie warsztatów za-
wodowych i kursów szkoleniowych, Szkolenia dla psychologów 
i psychoterapeutów, Edukacja i szkolenia w dziedzinie zdrowia 
psychicznego, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia psychicz-
nego, profilaktyki uzależnień i edukacji seksualnej, 44 Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego, Psychoterapia, Usługi psychoterapeuty, Konsul-
tacje psychiatryczne, Udzielanie informacji z zakresu psycholo-
gii, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie 
psychologii dla osób indywidualnych i grup.

(210) 550352 (220) 2022 12 15
(731) BOBRUK JOANNA, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eduland

(531) 01.05.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów 
językowych.

(210) 550372 (220) 2022 12 15
(731) ROMAŃCZUK PAWEŁ, ADAMCZYK ROMAN BONZOO 

SPÓŁKA CYWILNA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE ZOO

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej oraz przez Internet wszelkich artykułów przeznaczo-
nych do hodowli, żywienia, pielęgnacji, ozdabiania, bezpie-
czeństwa, higieny, rozrywki, nauki, odpoczynku, przechowy-
wania zwierząt.

(210) 550375 (220) 2022 12 15
(731) ROMAŃCZUK PAWEŁ, ADAMCZYK ROMAN BONZOO 

SPÓŁKA CYWILNA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 CAT

(531) 29.01.02, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.17
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej oraz przez Internet wszelkich artykułów przeznaczo-
nych do hodowli, żywienia, pielęgnacji, ozdabiania, bezpie-
czeństwa, higieny, rozrywki, nauki, odpoczynku, przechowy-
wania zwierząt.

(210) 550378 (220) 2022 12 15
(731) STANIOS-ŚNIEŻYŃSKA JOLANTA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Willa Seniorówka
(510), (511) 43 Domy opieki dla osób w podeszłym wieku.

(210) 550379 (220) 2022 12 16
(731) ŁUCZAK ARKADIUSZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arsem

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.10, 26.11.02
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

(210) 550381 (220) 2022 12 16
(731) TWARDOWSKI ADAM SZURUBURU, Nisko
(540) (znak słowny)
(540) Szuruburu
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie części samochodowych.

(210) 550398 (220) 2022 12 16
(731) BIOLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Macierzysz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Intesta Biom

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do leczenia zabu-
rzeń układu trawiennego, Środki farmaceutyczne działające 
na metabolizm, Preparaty farmaceutyczne do leczenia za-
burzeń metabolicznych, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Suplementy żywnościowe, Suplementy prebiotyczne, 
Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, 
Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające 
w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie tra-
wiennym.

(210) 550399 (220) 2022 12 16
(731) BIOLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Macierzysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Intesta Tempo

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do leczenia zabu-
rzeń układu trawiennego, Środki farmaceutyczne działające 
na metabolizm, Preparaty farmaceutyczne do leczenia za-
burzeń metabolicznych, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Suplementy żywnościowe, Suplementy prebiotyczne, 
Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, 
Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające 
w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie tra-
wiennym.

(210) 550411 (220) 2022 12 16
(731) WHITE DRIVE MOTORS AND STEERING  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielany Wrocławskie

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.02.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 7 Części maszyn, a mianowicie pompy hydrau-
liczne, zawory hydrauliczne do maszyn przemysłowych, 
hydrauliczne jednostki sterujące, hydrauliczne jednostki 
sterujące i zawory hydrauliczne zintegrowane w jednym pa-
kiecie, bloki i zawory rozdzielaczy hydroelektrycznych, elek-
trohydrauliczne zawory sterujące, hamulce mechaniczne lub 
bębnowe, hydrauliczne dzielniki przepływu, silniki hydrau-
liczne, hamulce hydrauliczne, hamulce i silniki hydrauliczne 
zintegrowane w jednym pakiecie, dzielniki przepływu, za-
wory amortyzujące, Części składowe pomp hydraulicznych, 

zaworów hydraulicznych do maszyn przemysłowych, hy-
draulicznych jednostek sterujących, hydraulicznych jedno-
stek sterujących i zaworów hydraulicznych zintegrowanych 
w jednym pakiecie, bloków i zaworów rozdzielaczy hydro-
elektrycznych, elektrohydraulicznych zaworów sterujących, 
hamulców mechanicznych lub bębnowych, hydraulicznych 
dzielników przepływu, silników hydraulicznych, hamulców 
hydraulicznych, hamulców i silników hydraulicznych zinte-
growanych w jednym pakiecie, dzielników przepływu, zawo-
rów amortyzujących, 9 Czujniki elektryczne, Elektroniczne 
czujniki prędkości dla silników hydraulicznych, Sterowniki 
urządzeń, Mikroprocesorowe urządzenia sterujące składające 
się z wejść czujników/przekaźników i siłowników elektrycz-
nych, zaworu elektrohydraulicznego, wyświetlacza na pa-
nelu operatora, sterowników mikroprocesorowych i szere-
gowych portów wyjściowych, oprogramowania, 12 Części 
do pojazdów lądowych, a mianowicie pompy hydrauliczne, 
zawory hydrauliczne do pojazdów lądowych, hydrauliczne 
jednostki sterujące stanowiące części systemów hydraulicz-
nych pojazdów, hydrauliczne jednostki sterujące i zawory 
hydrauliczne zintegrowane w jednym pakiecie stanowiące 
części systemów hydraulicznych pojazdów, bloki i zawory 
rozdzielaczy hydroelektrycznych stanowiące części syste-
mów hydraulicznych pojazdów, elektrohydrauliczne zawory 
sterujące stanowiące części systemów hydraulicznych po-
jazdów, hamulce mechaniczne lub bębnowe, hydrauliczne 
dzielniki przepływu stanowiące części systemów hydraulicz-
nych pojazdów, silniki hydrauliczne, hamulce hydrauliczne, 
hamulce i silniki hydrauliczne zintegrowane w jednym pakie-
cie, dzielniki przepływu stanowiące części systemów hydrau-
licznych pojazdów, zawory amortyzujące stanowiące części 
systemów hydraulicznych pojazdów, Części składowe pomp 
hydraulicznych stanowiące części systemów hydraulicznych 
pojazdów, zaworów hydraulicznych do pojazdów lądo-
wych, bloków i zaworów rozdzielaczy hydroelektrycznych 
stanowiących części systemów hydraulicznych pojazdów, 
hamulców mechanicznych lub bębnowych, hydraulicznych 
dzielników przepływu stanowiących części systemów hy-
draulicznych pojazdów, silników hydraulicznych, hamulców 
hydraulicznych, hamulców i silników hydraulicznych zinte-
growanych w jedną całość, dzielników przepływu stanowią-
cych części systemów hydraulicznych pojazdów.

(210) 550419 (220) 2022 12 17
(731) SENDEROWSKI MACIEJ REDROCKS - MACIEJ 

SENDEROWSKI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Nomen Omen
(510), (511) 4 Knoty do świec i lamp, Materiały oświetlające, 
Wosk do oświetlania, Woski do oświetlania, Wosk do użyt-
ku w powlekaniu materiałów do pakowania produktów 
spożywczych, Wosk do wyrobu świec, Wosk pszczeli, Wosk 
pszczeli do produkcji świec, Wosk pszczeli do użytku w pro-
dukcji maści, Wosk pszczeli stosowany w dalszej produkcji, 
Wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, Wosk 
roślinny, Wosk [surowiec], Woski do użytku w produkcji, 
Woski [surowce], Oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], 
Świece [oświetlenie], Świece okolicznościowe, Świece o za-
pachu piżma, Świece o kształtach owoców, Świece łojowe, 
Świece do oświetlenia, Świece do lampek nocnych, Świece, 
Długie cienkie świece, Świece perfumowane, Świece pły-
wające, Świece pochłaniające dym, Świece sojowe, Świece 
stołowe, Świece w puszkach, Świece wotywne, Świece zapa-
chowe, Świece zawierające środki do odstraszania owadów, 
Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świeczki, Świecz-
ki do dekoracji ciast, Świeczki do podgrzewaczy, Świeczki 
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używane jako lampki nocne, Światełka nocne [świeczki], 
Paliwa i materiały oświetleniowe, Wosk ziemny [ozokeryt], 
14 Amulety [biżuteria], Amulety będące biżuterią, Artykuły 
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Bi-
żuteria, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, 
Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria 
fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria na ciało, 
Biżuteria osobista, Biżuteria szlachetna, Biżuteria platynowa, 
Biżuteria sztuczna, Biżuteria platerowana metalami szlachet-
nymi, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, w tym imitacja 
biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykona-
na z hodowlanych pereł, Biżuteria wykonana z kamieni pół-
szlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, 
Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wy-
konana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali 
półszlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych me-
tali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, 
Biżuteria z haftami z metali szlachetnych, Biżuteria z kamie-
niami szlachetnymi, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z metali 
nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z tworzyw sztucznych, Biżuteria z wyhaftowanym srebrem, 
Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze stopów cyny 
z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżu-
teria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, Bi-
żuteria ze złotem, Biżuteria ze złotymi haftami, Bransoletki 
[biżuteria], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Bransoletki 
z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bransoletki z tkaniny hafto-
wanej [biżuteria], Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 
Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokry-
te złotem [biżuteria], Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], 
Drut złoty [biżuteria], Fantazyjna biżuteria, Klamry ze srebra 
[biżuteria], Krucyfiksy jako biżuteria, Krucyfiksy z metali szla-
chetnych, inne niż biżuteria, Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki 
[biżuteria], Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali 
nieszlachetnych, Medaliony [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], 
Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżute-
ria), Nici ze złota [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Perły [biżu-
teria], Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykona-
ne z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali 
szlachetnych, Pierścionki ze skóry [biżuteria], Siatka z metali 
szlachetnych [biżuteria], Srebrne nici [biżuteria], Syntetycz-
ne kamienie [biżuteria], Szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria] 
(biżuteria z -), Szpilki [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżuteria], 
Sztuczna biżuteria, Sztuczna biżuteria na ciało, Wisiorki 
z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, 
Wisiorki z bursztynu będące biżuterią, Wpinki do klapy [bi-
żuteria], Wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], 
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Zawieszki 
do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Złote nici [bi-
żuteria], Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Przyrządy zegarmi-
strzowskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, 20 Dzieła 
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Fi-
gurki z wosku, Ozdobne figurki akcji z wosku, Ozdobne figur-
ki wykonane z wosku, Figury z wosku, Krucyfiksy z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, 
Modele figurek [ozdoby] z wosku, Modele [ozdoby] z wo-
sku, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z wosku, Modele 
samochodów [ozdoby] z wosku, Modele samolotów [ozdo-
by] z wosku, Modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z wosku, 
Modele zwierząt [ozdoby] z wosku, Nagrody w pustaci pu-
charów z drewna, wosku, gipsu lub tworzywa sztucznego, 
Ozdobne modele wykonane z wosku, Ozdobne rzeźby wy-
konane z wosku, Ozdoby [posągi] zrobione z wosku, Ozdoby 
ścienne z wosku, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub two-
rzyw sztucznych, Popiersia z wosku, Posążki z drewna, wo-

sku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Przylepne ozdoby z wo-
sku na ściany, Rzeźby wykonane z wosku, Rzeźby z wosku, 
Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane 
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, zawarte w tej klasie, Statuetki z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, Statuy z wosku, Wyroby ar-
tystyczne wykonane z wosku, Wyroby rzeźbione z wosku, 
Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Meble i ak-
cesoria meblowe wyposażenia domu, Plansze wystawowe, 
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Pojemniki, 
zamknięcia i uchwyty do nich, niemetalowe, 24 Tkaniny wo-
skowane wielokrotnego użytku do zawijania żywności, Tka-
niny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
Materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów, Materiały 
do filtrowania [tkaniny], Materiały tekstylne do filtrowania.

(210) 550420 (220) 2022 12 18
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iXi

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Kocanka [olejki 
eteryczne], Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku 
w aromaterapii, Lawendowy (Olej -), Naturalne olejki eterycz-
ne, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycynowy 
do celów kosmetycznych, Olejek golteriowy, Olejek jaśmino-
wy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek mig-
dałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa her-
bacianego, Olejek z wyciągiem z owoców amli do celów ko-
smetycznych, Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Olej-
ki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki do ce-
lów perfumeryjnych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki 
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki eteryczne, Olejki 
eteryczne cytronowe, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki ete-
ryczne do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjne-
go, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki 
eteryczne do użytku osobistego, Olejki eteryczne do użytku 
w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku 
w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne do użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne 
do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne na kojenie ner-
wów, Olejki eteryczne z cytryny, Olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, Olejki 
naturalne do celów kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olej-
ki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, 
Olejki zapachowe, Olejki zapachowe wydzielające aromaty 
przy podgrzewaniu, Polepszacze smaku do żywności [olejki 
eteryczne], Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne olejki 
eteryczne, Safrol, Terpeny [olejki eteryczne], Woda kwiatowa, 
Żel lawendowy, Zmieszane olejki eteryczne, Preparaty 
do prania, Barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] 
do użytku domowego [pranie], Chemiczne produkty do oży-
wiania kolorów do użytku domowego [pranie], Chusteczki 
antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, Chustecz-
ki do prania zapobiegające utracie koloru, Czyszczenie na su-
cho (Preparaty do -), Detergenty do zmywania naczyń 
w zmywarkach, Detergenty piorące do użytku w gospodar-
stwie domowym, Detergenty piorące do użytku profesjonal-
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nego, Dodatki do prania, Dodatki do prania do zmiękczania 
wody, Enzymatyczne środki piorące, Farbki do prania, Kora 
mydłoki (kwilai) do prania, Krochmal do nadawania połysku 
praniu, Krochmal do prania, Kulki do prania z detergentem, 
Mydła do ożywiania koloru tkanin, Mydła do prania, Mydło 
[detergent], Namaczanie prania [Środki do -], Płyny do prania, 
Płyny do prania chemicznego, Olejki eteryczne jako zapachy 
do prania, Preparaty chemiczne do prania, Preparaty 
do czyszczenia tkanin, Preparaty do mycia do użytku domo-
wego, Preparaty do pielęgnacji tkanin, Preparaty do prania 
chemicznego, Preparaty do prania przyciągające brud, Pre-
paraty do prania przyciągające barwniki, Preparaty wybiela-
jące i inne substancje do użytku w praniu, Preparaty wygła-
dzające [krochmal], Proszki do prania, Skrobie naturalne 
do prania, Soda krystaliczna do czyszczenia, Soda wybielają-
ca, Sole wybielające, Spraye antystatyczne do odzieży, Śro-
dek zmiękczający do tkanin, Środki do namaczania prania, 
Środki do płukania do prania, Środki do prania tkanin, Środki 
ochronne do prania, Środki polepszające działanie detergen-
tów, Środki rozjaśniające do tkanin, Środki usztywniające i na-
dające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], Środki 
wspomagające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, 
Środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), 
Środki wygładzające i nadające praniu połysk, Środki zmięk-
czające do celów pralniczych, Środki zmiękczające do prania, 
Środki zmiękczające do tkanin, Substancje do użytku w pra-
niu, Tkaniny (Środki do zmiękczania -), Wosk pralniczy, Wybie-
lacze stosowane w pralnictwie, Żelatyna z wodorostów 
do użytku w praniu [funori], Zmiękczanie tkanin (Środki do -), 
Aerozole czyszczące, Aerozole odtłuszczające, Amoniak [al-
kalia lotne] stosowany jako detergent, Amoniak do czyszcze-
nia, Antypoślizgowe płyny do podłóg, Antypoślizgowy wosk 
do podłóg, Artykuły do wybielania, Barwniki do celów ko-
smetycznych, Benzyna do wywabiania plam, Chusteczki na-
sączone preparatami czyszczącymi, Chusteczki zawierające 
preparaty czyszczące, Czyszczące rozpuszczalniki o właści-
wościach emulgujących, Detergent w tabletkach do ekspre-
sów do kawy, Detergenty, Detergenty do muszli klozeto-
wych, Detergenty do użytku domowego, Detergenty 
do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty do zmy-
wania naczyń, Detergenty do zmywarek do naczyń, Deter-
genty do zmywarek w postaci żelu, Detergenty inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych, Detergenty, inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
Detergenty przygotowane z ropy naftowej, Detergenty 
w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania 
rur kanalizacyjnych, Detergenty w piance, Dyfuzory z patycz-
kami zapachowymi, Farby (Preparaty do usuwania -), Gera-
niol do perfumowania, Gotowy wosk do polerowania, Im-
pregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, 
Kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, Kreda 
czyszcząca, Kremy do polerowania, Krochmal do czyszcze-
nia, Lakiery (Środki do usuwania -), Ług sodowy, Mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, Mieszaniny do nabłyszczania pod-
łóg, Mieszanka do polerowania podłóg, Mieszanki czyszczą-
ce do usuwania plam, Mieszanki detergentów do czyszcze-
nia kijów golfowych, Mieszanki do mycia okien, Mieszanki 
do pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Mieszanki usu-
wające farbę, Mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, 
Mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, Mydła do czysz-
czenia przedmiotów wykonanych ze skóry, Mydła do użytku 
domowego, Mydło alkaliczne, Mydło w płynie do mycia na-
czyń, Nasączone ściereczki do polerowania, Naturalne olejki 
do celów oczyszczających, Naturalne pasty do podłóg, Natu-
ralne woski do podłóg, Nawilżane chusteczki nasączone 
środkiem oczyszczającym, Odkamieniacze do użytku domo-

wego, Odplamiacz, Oleje czyszczące, Olejek terpentynowy 
[preparat odtłuszczający], Olejki sosnowe do czyszczenia 
podłóg, Pałeczki zapachowe, Pasta do podłogi, Pasty do me-
bli, Pasty płynne do podłóg, Perfumy do ceramiki, Perfumy 
do tektury, Płyn do mycia naczyń, Płynne detergenty 
do zmywarek, Płyny czyszczące do czcionek maszyn do pisa-
nia, Płyny do czyszczenia, Płyny do czyszczenia obiektywu 
aparatu, Płyny do mycia, Płyny do szorowania, Podchloryn 
potasu [woda z Javelle], Polerowanie (Środki do -), Popiół 
wulkaniczny do czyszczenia, Powietrze sprężone w puszce 
do czyszczenia i odkurzania, Preparaty antystatyczne do ce-
lów domowych, Preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, Preparaty czyszczące do czyszczenia 
rur kanalizacyjnych, Preparaty czyszczące do dywanów, Pre-
paraty czyszczące do kamieniarki, Preparaty czyszczące 
do piekarników, Preparaty czyszczące do stosowania na płyt-
kach, Preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, Pre-
paraty czyszczące w postaci pianek, Preparaty do czyszcze-
nia szkła, Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty 
do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, Preparaty do czysz-
czenia i odświeżania, inne niż do użytku osobistego, Prepara-
ty do czyszczenia tapet, Preparaty do mycia przednich szyb 
samochodowych, Preparaty do nabłyszczania owoców, Pre-
paraty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do nadawania 
połysku, Preparaty do oczyszczania rur odpływowych, Pre-
paraty do odbarwiania, Preparaty do odnawiania i polerowa-
nia, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, Preparaty do odtłuszczania, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, Preparaty do polero-
wania, Preparaty do polerowania pielęgnujące drewno, Pre-
paraty do przetykania zlewu, Preparaty do udrażniania rur, 
Preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów go-
spodarstwa domowego, Preparaty do usuwania plam do ar-
tykułów gospodarstwa domowego, Preparaty do usuwania 
pleśni, Preparaty do usuwania powłok podłogowych, Prepa-
raty do usuwania rdzy, Preparaty do usuwania tłuszczu, Pre-
paraty do usuwania wosku, Preparaty do usuwania wosku 
z podłóg, Preparaty do wybielania, Preparaty do wywabiania 
plam, Preparaty do zmywania naczyń, Preparaty myjące, Pre-
paraty myjące do pojazdów, Preparaty odtłuszczające do sil-
ników, Preparaty odtłuszczające do celów domowych, Pre-
paraty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, Preparaty 
wybielające, Preparaty wybielające do użytku domowego, 
Preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, 
Produkty do udrażniania odpływów i zlewów, Produkty 
do usuwania plam, Proszek do szorowania, Proszek do zmy-
warek, Proszki do polerowania, Róż polerski, Rozpuszczalniki 
alkoholowe będące preparatami czyszczącymi, Rozpuszczal-
niki do usuwania lakierów, Rozpuszczalniki do usuwania farb, 
Rozpuszczalniki odtłuszczające, inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych, Roztwory czyszczące do dentystycz-
nych ultradźwiękowych urządzeń sterylizacyjnych, Roztwory 
do czyszczenia szkieł okularów, Roztwory do szorowania, 
Roztwory do usuwania powłok malarskich, Roztwory o wła-
ściwościach szorujących, Ściereczki do czyszczenia nasączo-
ne preparatami do polerowania, Ściereczki nasączane deter-
gentami, do czyszczenia, Ściereczki nasączone preparatem 
czyszczącym do czyszczenia okularów, Ściereczki nasączone 
środkiem do zmywania naczyń, Ściereczki nasączone środ-
kiem czyszczącym do czyszczenia okularów, Soda kaustycz-
na, Spraye zapachowe do odświeżania tkanin, Środek 
do czyszczenia czajników, Środek do czyszczenia mebli, Śro-
dek do polerowania chromu, Środek do polerowania mebli, 
Środek do usuwania kleju do charakteryzacji, Środek do usu-
wania wosku z podłóg, Środki czyszczące, Środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące 
do kamienia, Środki czyszczące do metalu, Środki czyszczące 
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do szkła, Środki czyszczące do użytku domowego, Środki 
czyszczące do usuwania plam, Środki czyszczące do zamra-
żarek, Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania sporto-
wych ochraniaczy do ust, Środki czyszczące w sprayu 
do użytku domowego, Środki czyszczące w sprayu do tek-
styliów, Środki do czyszczenia chromu, Środki do czyszcze-
nia do użytku w hodowli inwentarza żywego, Środki 
do czyszczenia dywanów, Środki do czyszczenia klatek dla 
zwierząt, Środki do czyszczenia kuwet, Środki do czyszczenia 
liści roślin, Środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, 
Środki do czyszczenia opon o białych bokach, Środki 
do czyszczenia tapicerki, Środki do czyszczenia toalet, Środki 
do mycia owoców i warzyw, Środki do mycia szkła, Środki 
do nadawania połysku gitarom, Środki do płukania do zmy-
warek, Środki do płukania do zmywarek do naczyń, Środki 
do polerowania, Środki do polerowania instrumentów mu-
zycznych, Środki do polerowania metali, Środki do polerowa-
nia owoców, Środki do polerowania podłóg i mebli, Środki 
do polerowania w aerozolu, Środki do usuwania kamienia, 
Środki do usuwania kryształów soli, Środki do usuwania lakie-
ru, Środki do usuwania plam, Środki do usuwania rdzy, Środki 
do usuwania wosku, Środki do usuwania wosku do celów 
czyszczących, Środki do usuwania wosku z podłóg [prepara-
ty do szorowania], Środki do zmywania naczyń, Środki nada-
jące połysk do czyszczenia okien, Środki odtłuszczające 
do czyszczenia, Środki ułatwiające suszenie do zmywarek 
naczyń, Środki usuwające farbę, Środki z dezodorantem 
do czyszczenia kuwet, Środki zapachowe do samochodów, 
Substancje czyszczące do użytku domowego, Substancje 
do szorowania, Substancje do usuwania graffiti, Syntetyczne 
detergenty do ubrań, Szampony do czyszczenia dywanów, 
Tabletki do zmywarek, Szmatki impregnowane detergentem 
do czyszczenia obiektywu aparatu, Terpentyna do odtłusz-
czania, Terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, Uniwersal-
ne waciki bawełniane do użytku osobistego, Woda Javelle, 
Woda zapachowa do bielizny, Wosk do parkietów, Wosk 
do podłóg, Wosk do polerowania, Wosk polerski, Wybielacz 
do użytku domowego, Wybielacze, Wywabiacze plam zosta-
wianych przez zwierzęta domowe, Wywabiacze plam [pre-
paraty], Żele do mycia toalet, Zmywaki nasączone mydłem, 
Żrące środki czyszczące, Preparaty do czyszczenia i polero-
wania skóry i butów, Aplikatory pasty do butów zawierające 
pastę, Buty (Pasty do -), Chusteczki nasączone środkiem 
do nabłyszczania skóry, Czarne pasty do obuwia [preparaty 
do polerowania obuwia], Krem do butów, Kremy konserwu-
jące do skóry, Mieszanki detergentów do czyszczenia butów, 
Obuwie (Pasty do -), Obuwie (Wosk do -), Pasta do butów, 
Pasty do butów, Pasty do czyszczenia butów, Pasty do obu-
wia, Pasty do skór, Pasty i kremy do butów, Preparaty czysz-
czące do skóry [materiału], Preparaty do wybielania skóry 
zwierzęcej, Skóra (Środki do konserwacji -) [pasty], Spraye 
do obuwia, Środki do czyszczenia obuwia [preparaty], Środki 
do konserwacji skóry [pasty], Środki do pielęgnacji skóry 
zwierzęcej, Środki do polerowania skóry, Środki konserwują-
ce do skóry, Środki w aerozolu do obuwia, Wosk do butów, 
Środki do czyszczenia pojazdów, Środki zapachowe do ce-
lów domowych, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Aloeso-
we preparaty do celów kosmetycznych, Atomizery wody 
mineralnej do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż 
do celów medycznych, Bawełna do celów kosmetycznych, 
Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Gaziki do celów kosmetycznych, Chu-
steczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Geraniol 
do użytku kosmetycznego, Henna [barwnik kosmetyczny], 
Henna w proszku, Kamienie do wygładzania stóp, Klej 
do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, Klej do peruk, 
Kleje do celów kosmetycznych, Kleje do przymocowywania 

sztucznych włosów, Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kosme-
tyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w formie olej-
ków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki zawiera-
jące keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Ko-
smetyki zawierające pantenol, Kreda do użytku kosmetycz-
nego, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy do masażu, 
nie do celów leczniczych, Lakier do celów kosmetycznych, 
Maści do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki 
do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone 
balsamem kosmetycznym, Nielecznicze balsamy, Nieleczni-
cze kuracje do skóry głowy, Nielecznicze mleczka, Nieleczni-
cze mleczka do skóry, Nielecznicze preparaty do masażu, 
Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty 
do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty toaletowe, 
Odżywki do skórek wokół paznokci, Olejek bergamotowy, 
Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, Olejki 
do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastosowaniu 
kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki toaletowe, 
Olejki mineralne [kosmetyki], Papierowe ręczniki do rąk nasą-
czone kosmetykami, Patyczki z watą do celów kosmetycz-
nych, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], 
Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Piperonal 
do użytku kosmetycznego, Płatki oczyszczające nasączone 
preparatami toaletowymi, Płatki oczyszczające nasączone 
kosmetykami, Preparaty do czyszczenia nosa do celów higie-
ny osobistej, Preparaty do pedicure, Preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty kosmetycz-
ne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne 
wspomagające odchudzanie, Preparaty ścierne do ciała, Pre-
paraty toaletowe, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Pu-
meks, Pumeksy do ciała, Puszki bawełniane do celów kosme-
tycznych, Środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków ko-
smetycznych, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, 
Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów me-
dycznych, Świece do masażu do celów kosmetycznych, 
Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosme-
tycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wata kosmetycz-
na, Wodorosty do zastosowań w kosmetologii, Wody mine-
ralne w sprayu do celów kosmetycznych, Woski do masażu, 
Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Żele do masażu, 
inne niż do celów medycznych, Zestawy kosmetyków, Pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy 
ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Dezodoranty i an-
typerspiranty, Kosmetyki do makijażu, Mydła i żele, Preparaty 
do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do włosów, Barwni-
ki kosmetyczne, Basma [barwnik kosmetyczny], Bawełniane 
płatki do celów kosmetycznych, Bazy do ust neutralizujące 
odcień ust, Brokat do ciała, Brokat w formie sprayu do użytku 
jako kosmetyk, Chusteczki dla niemowląt nasączone prepa-
ratami do czyszczenia, Chusteczki do twarzy, Chusteczki jed-
norazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twa-
rzy, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku 
kosmetycznego, Chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, Chusteczki nawilżane do celów higienicz-
nych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny 
intymnej dla kobiet, Emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Gąbki 
nasączone środkami toaletowymi, Henna do celów kosme-
tycznych, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetyczne-
go, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stosowa-
nia na skórę, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki koloryzują-
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ce do skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w postaci kremów, Krem 
do opalania dla niemowląt, Kremy BB, Kremy do mycia, Kre-
my do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy kosme-
tyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Makijaż 
(Preparaty do -), Maseczki do twarzy i ciała, Maski podgrze-
wane parą, jednorazowego użytku, nie do celów medycz-
nych, Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Mgiełki do cia-
ła, Mleczko kosmetyczne, Nasączone chusteczki do oczysz-
czania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nawilżane od-
świeżające chusteczki kosmetyczne, Nawilżane chusteczki 
kosmetyczne, Nielecznicze olejki pod prysznic, Nielecznicze 
płukanki do irygacji, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
urody, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nieleczni-
cze preparaty do namaczania stóp, Oczyszczające maseczki 
do twarzy, Olejki do ciała i twarzy, Olejki do kąpieli i pod 
prysznic [nielecznicze], Olejki do masażu ciała, Olejki do ma-
sażu twarzy, Olejki do twarzy, Papierowe ręczniki do rąk na-
sączone środkami czyszczącymi, Opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, Peeling do stóp, Peeling 
w żelu, Pianka pod prysznic i do kąpieli, Pianki do oczyszcza-
nia ciała, Pianki oczyszczające do skóry, Pianki pod prysznic, 
Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do włosów i ciała, Płyny pie-
lęgnacyjne, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Pre-
paraty do kąpieli i pod prysznic, Preparaty do higieny intym-
nej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Pre-
paraty do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do celów 
kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań ko-
smetycznych, Preparaty koloryzujące do celów kosmetycz-
nych, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, Prepara-
ty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Preparaty kosme-
tyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, Preparaty 
myjące do użytku osobistego, Preparaty pod prysznic, Pre-
paraty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, 
Produkty do mycia rąk, Prokolagen do celów kosmetycznych, 
Puder do rąk, Puder w kremie do twarzy, Pumeksy do użytku 
osobistego, Pumeks sztuczny, Serum do celów kosmetycz-
nych, Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starze-
niu się do użytku kosmetycznego, Spraye do utrwalania ma-
kijażu, Środki do czyszczenia rąk, Środki do pielęgnacji wło-
sów, Wata w formie płatków do użytku kosmetycznego, 
Woda micelarna, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do ciała, 
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żelowe płatki pod oczy 
do celów kosmetycznych, Ziarna do polerowania, Zmiękcza-
jący środek oczyszczający [kosmetyk], Aerozole do gardła 
[nielecznicze], Zestawy produktów do higieny jamy ustnej, 
Żele do wybielania zębów, Żele do czyszczenia zębów, Wy-
bielające żele dentystyczne, Tabletki wybarwiające do użyt-
ku osobistego w wykrywaniu kamienia nazębnego, Środki 
do polerowania zębów, Środki do mycia zębów, Środki 
do czyszczenia zębów, Środki do czyszczenia zębów prze-
znaczone do żucia, Środki do czyszczenia zębów i płyny 
do płukania jamy ustnej, Środki do czyszczenia zębów w for-
mie gumy do żucia, Spraye do jamy ustnej, nie do celów me-
dycznych, Proszek do zębów w formie pasty, Proszek do zę-
bów, Produkty do odświeżania oddechu w sprayu, Proszek 
do czyszczenia zębów, Preparaty wybielające do zębów, Pre-
paraty odświeżające oddech do higieny osobistej, Preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Preparaty 
do polerowania protez dentystycznych, Preparaty do pielę-
gnacji zębów, Preparaty do higieny jamy ustnej [nieleczni-
cze], Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty 
do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, Preparaty 
do czyszczenia zębów, Płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, Płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku 
medycznego, Płyny do płukania jamy ustnej, Płyny do czysz-

czenia zębów, Płyn do czyszczenia zębów, Pisaki do wybiela-
nia zębów, Pasty wybielające do zębów, Pasta do zębów 
w postaci stałej, w formie sypkiej, Pasta do zębów w formie 
tabletek twardych, Pasta do zębów, Paski wybielające zęby, 
Paski odświeżające oddech, Paski do wybielania zębów nasą-
czone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], Od-
świeżacze oddechu, nie do celów medycznych, Odświeża-
cze oddechu, Odświeżacze do ust w postaci patyczków 
do żucia z ekstraktów z brzozy, Niemedyczne płyny do płu-
kania jamy ustnej, Nielecznicze środki do mycia zębów, Nie-
lecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze płyny do płu-
kania ust, Nielecznicze płukanki stomatologiczne, Nieleczni-
cze pasty do zębów, Kremy wybielające do zębów, Jadalna 
pasta do zębów, Dentystyczne płyny do płukania ust pozba-
wione substancji medycznych, Ambra, Zapachy do ciała, Za-
pachy, Wody kolońskie, Woski do roztapiania [preparaty za-
pachowe], Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 
Woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, 
Woda perfumowana, Woda toaletowa, Woda lawendowa, 
Woda kolońska, Waniliowe środki perfumeryjne, Wanilina 
syntetyczna [artykuły perfumeryjne], Syntetyczne produkty 
perfumeryjne, Substancje zapachowe do użytku osobistego, 
Substancje aromatyczne do zapachów, Spraye do ciała [nie-
lecznicze], Spraye do ciała, Produkty perfumeryjne, Preparaty 
zapachowe, Preparaty perfumeryjne, Preparaty do odymia-
nia [perfumy], Pojemniki z substancjami zapachowymi, Płyny 
do aromaterapii, Piżmo [wyroby perfumeryjne], Piżmo synte-
tyczne, Piżmo (naturalne), Perfumy w postaci stałej, Perfumy 
w płynie, Perfumy o zapachu drewna cedrowego, Perfumy 
do zastosowań przemysłowych, Perfumy, Perfumowane 
wody toaletowe, Perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, Perfumeryjny olejek miętowy, Perfumeryjne (Pro-
dukty -), Olejki pimentowe, Olejki naturalne do perfum, Ole-
jek różany do celów kosmetycznych, Olejek lawendowy 
do użytku kosmetycznego, Naturalne środki perfumeryjne, 
Mięta do wyrobów perfumeryjnych, Kremy perfumowane, 
Kremy do aromaterapii, Kolońska (Woda -), Jonony [wyroby 
perfumeryjne], Jednorazowe ściereczki nasączane wodą ko-
lońską, Heliotropina, Ekstrakty perfum, Ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], 
Chusteczki perfumowane, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], 
Bazy do perfum kwiatowych, Aromaty do perfum, Wosk kra-
wiecki i szewski.

(210) 550421 (220) 2022 12 18
(731) SHAOLIN TEMPLE POLAND SPÓŁKA 

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

(531) 26.13.99
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Zajęcia sportowe, Zajęcia sporto-
we i kulturalne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zapewnianie 
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kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Zawody sportowe 
(Organizowanie -), Usługi trenerskie w zakresie zajęć sporto-
wych, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi w zakresie 
e-sportu, Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi spor-
towe i kulturalne, Usługi sportowe, Usługi rozrywkowe zwią-
zane ze sportem, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usłu-
gi szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi w zakresie instrukta-
żu sportowego, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, Usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, Szkolenie sportowe, Sport i fitness, 
Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Organizowanie za-
jęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zawo-
dów i imprez sportowych, Organizacja imprez i konkursów 
sportowych, Organizowanie obozów sportowych, Edukacja 
sportowa, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, 
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Obozy sportowe 
(Organizowanie -), Obozy sportowe, Organizacja aktywności 
sportowych na obozach letnich, Doradztwo w zakresie tre-
ningu fizycznego, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, Lekcje gimnastyki, Nauka w zakresie sportu, Orga-
nizacja imprez sportowych, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych, Organizowanie imprez sportowych, Organizo-
wanie lokalnych wydarzeń sportowych, Prowadzenie szkół 
sztuk walki, Prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, Pro-
wadzenie zajęć fitness, Prowadzenie zajęć poprawiających 
kondycję fizyczną, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Rozrywka w postaci występów gimnastycznych, Szkolenia 
sportowe, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkole-
nia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szko-
lenie w zakresie ćwiczeń grupowych, Szkolenie w zakresie 
sprawności fizycznej, Trenowanie, Usługi doradcze w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi edukacyjne dotyczą-
ce sprawności fizycznej, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerów osobistych, Usługi tre-
nerskie, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Usługi w zakresie 
treningu sprawności fizycznej, Usługi w zakresie treningu fi-
zycznego, Wirtualne usługi treningów sprawności fizycznej, 
Przygotowanie zawodowe związane z samoobroną, Trening 
medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Usługi 
edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, 42 Badania nad 
tradycyjną medycyną chińską, 44 Usługi w zakresie medyta-
cji, 45 Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, 
Doradztwo duchowe, Mentorstwo [duchowe], Poradnictwo 
duchowe.

(210) 550422 (220) 2022 12 18
(731) SHAOLIN TEMPLE POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klasztor Shaolin Polska
(510), (511) 5 Tradycyjne chińskie zioła lecznicze, 41 Usłu-
gi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, 
Nauczanie i szkolenia, Obozy rekreacyjne, Obozy letnie [roz-
rywka i edukacja], Organizacja aktywności kulturalnych 
na obozach letnich, Organizacja aktywności edukacyjnych 
na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych 
na obozach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Or-
ganizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowa-
nie zajęć rekreacyjnych, Nauczanie praktyk medytacyjnych, 
Trening medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, 

Obozy sportowe, Obozy sportowe (Organizowanie -), Sport 
i fitness, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi szko-
leniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi 
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia 
sportowe, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczenia-
mi, Usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], Usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Zapewnianie instruktażu 
związanego z ćwiczeniami, Udzielanie informacji związanych 
z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony interne-
towej online, Nauczanie chińskich sztuk walki, Usługi eduka-
cyjne dotyczące sportu, Usługi edukacyjne i instruktażowe 
w zakresie sportu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
ze sportem, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy 
(usługi organizatora), Usługi rozrywkowe związane ze spor-
tem, Usługi sportowe, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi 
trenerskie w zakresie sportu, Usługi szkoleniowe w zakresie 
sportu, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usłu-
gi w zakresie e-sportu, Usługi w zakresie edukacji sportowej, 
Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi w zakresie 
rozrywki sportowej, 42 Badania nad tradycyjną medycyną 
chińską, 44 Usługi w zakresie medytacji, 45 Mentorstwo [du-
chowe], Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwo-
ju, Poradnictwo duchowe.

(210) 550425 (220) 2022 12 18
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GWARDIA Warszawa 1948

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 04.02.11, 24.01.03, 24.01.05, 
24.01.08, 24.01.09, 26.02.07, 26.04.01, 26.04.05, 26.01.01, 
26.01.03, 23.01.01

(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Dopaso-
wywanie kijów golfowych do indywidualnych użytkowni-
ków, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, Dostarczanie informacji doty-
czących sportów motorowych, Dostarczanie informacji na te-
mat aktywności sportowych, Dostarczanie sprzętu sportowe-
go, Edukacja sportowa, Fitness kluby, Gimnastyka (Instrukcje 
-), Inscenizowanie turniejów, Informacje na temat sportu, In-
struktaż fitness do gry w golfa, Instruktaż w zakresie ćwiczeń 
siłowych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż 
w zakresie doskonalenia umiejętności gry w golfa, Instruktaż 
w zakresie gimnastyki, Instruktaż w zakresie jazdy konnej, In-
struktaż w zakresie noszenia kimono na uroczyste okazje, In-
struktaż w zakresie sportów zimowych, Instruktaż w zakresie 
treningu kondycyjnego, Kluby plażowe i basenowe, Kręgiel-
nie, Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć spor-
towych, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, 
Lekcje gimnastyki, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Na-
uczanie badmintona, Nauczanie Taekwondo, Nauczanie, tre-
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ning i instruktaż sportowy, Nauczanie w dziedzinie wychowa-
nia fizycznego, Nauka gimnastyki, Nauka hapkido, Nauka jaz-
dy na nartach, Nauka jazdy na snowboardzie, Nauka jazdy 
na wrotkach, Nauka ju-jitsu, Nauka karate, Nauka kendo  
(nauka japońskiej szermierki), Nauka pilatesu, Nauka polowa-
nia, Nauka tenisa stołowego, Nauka w zakresie sportu, Nauka 
wędkowania, Nauka wyrobu kimono, Noszenie kijów golfo-
wych, Obozy baseballowe, Obozy jazdy konnej, Obozy koszy-
karskie, Obozy sportowe, Obozy sportowe (Organizowanie -), 
Obsługa centrów gry w kręgle, Obsługa obiektów sporto-
wych, Organizacja, aranżacja i przeprowadzanie turniejów 
koszykówki, Organizacja, aranżacja i przeprowadzanie turnie-
jów tenisowych, Organizacja, aranżacja i przeprowadzanie 
turniejów tenisa stołowego, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, Organizacja imprez i konkursów spor-
towych, Organizacja imprez sportowych, Organizacja, przy-
gotowywanie i prowadzenie zawodów golfowych, Organiza-
cja rajdów samochodowych, Organizacja turniejów golfo-
wych, Organizacja turniejów sportowych, Organizacja wyści-
gów samochodowych, Organizacja zawodów hippicznych, 
Organizacja zawodów krykieta, Organizacja zawodów nar-
ciarskich, Organizacja zawodów w łyżwiarstwie szybkim, Or-
ganizacja zawodów w łyżwiarstwie figurowym, Organizacja 
zawodów w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, Organizacja 
zawodów żeglarskich, Organizowanie gier curlingowych, Or-
ganizowanie gier w hokeja na lodzie, Organizowanie grup 
do łowienia łososia, Organizowanie grup do łowienia pstrąga, 
Organizowanie grup do polowań na jelenie, Organizowanie 
grup do strzelania do rzutków, Organizowanie grup do strze-
lania z łuku, Organizowanie grup do strzelania z pistoletu, Or-
ganizowanie grup do strzelania do dzikiej zwierzyny, Organi-
zowanie grup do wędkarstwa muchowego, Organizowanie 
grup na polowania, Organizowanie i prowadzenie zawodów 
lekkoatletycznych, Organizowanie i prowadzenie turniejów 
wędkarskich, Organizowanie i prowadzenie szkolnych zawo-
dów lekkoatletycznych, Organizowanie i prowadzenie szkol-
nych zawodów sportowych, Organizowanie i prowadzenie 
rozgrywek badmintona, Organizowanie i zarządzanie impre-
zami sportowymi, Organizowanie imprez gimnastycznych, 
Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowa-
nie imprez rowerowych, Organizowanie imprez łyżwiarskich, 
Organizowanie imprez sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowa-
nie imprez sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, Or-
ganizowanie konkursów sportowych, Organizowanie lokal-
nych wydarzeń sportowych, Organizowanie maratonów, Or-
ganizowanie meczów baseballowych, Organizowanie me-
czów bokserskich, Organizowanie meczów piłki nożnej, Or-
ganizowanie obiektów sportowych do mistrzostw w łyżwiar-
stwie figurowym i szybkim, Organizowanie obozów sporto-
wych, Organizowanie pokazów gimnastycznych, Organizo-
wanie pokazów jazdy konnej, Organizowanie pokazów jazdy 
na wrotkach, Organizowanie pokazów łyżwiarskich, Organi-
zowanie profesjonalnych turniejów golfowych, Organizowa-
nie, przygotowanie i prowadzenie zawodów sumo, Organizo-
wanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów sporto-
wych, Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie pro-
fesjonalnych turniejów lub zawodów gry w golfa, Organizo-
wanie, przygotowywanie i prowadzenie regat, Organizowa-
nie, przygotowywanie i prowadzenie wyścigów konnych, 
Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie walk bok-
serskich, Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie 
wyścigów rowerowych, Organizowanie, przygotowywanie 
i prowadzenie meczów bejsbolowych, Organizowanie, przy-
gotowywanie i przeprowadzanie gier w zakresie nurkowania, 
Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie wyścigów 
samochodowych, Organizowanie rajdów motocyklowych, 

Organizowanie sportowych zawodów wędkarskich, Organi-
zowanie triatlonów, Organizowanie turniejów, Organizowa-
nie turniejów golfowych, Organizowanie turniejów koszy-
kówki, Organizowanie turniejów sportowych, Organizowanie 
wyścigów biegowych, Organizowanie wyścigów dookoła 
świata, Organizowanie wyścigów konnych, Organizowanie 
wyścigów łodzi, Organizowanie wyścigów łodzi żaglowych, 
Organizowanie wyścigów motocyklowych, Organizowanie 
wyścigów pojazdów, Organizowanie wyścigów rowerowych, 
Organizowanie wyścigów samochodowych, Organizowanie 
wyścigów samochodowych stock car, Organizowanie zajęć 
sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zajęć spor-
towych i zawodów sportowych, Organizowanie zawodów 
i imprez sportowych, Organizowanie zawodów i turniejów 
związanych z wyścigami samochodowymi, Organizowanie 
zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, 
Organizowanie zawodów jeździeckich, Organizowanie zawo-
dów jeździeckich w skokach przez przeszkody, Organizowa-
nie zawodów lekkoatletycznych, Organizowanie zawodów 
piłki wodnej [waterpolo], Organizowanie zawodów sporto-
wych i imprez sportowych, Organizowanie zawodów sporto-
wych, Organizowanie zawodów w łyżwiarstwie figurowym 
i szybkim, Organizowanie zawodów w zapasach sumo, Orga-
nizowanie zawodów wyścigowych, Planowanie profesjonal-
nych turniejów golfowych, Pokazy gimnastyczne (Organizo-
wanie -), Pokazy jazdy na łyżwach (Organizowanie -), Pokazy 
konne, Pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country 
club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, Produkcja im-
prez sportowych, Produkcja konkursów sportowych, Prowa-
dzenie basenów kąpielowych, Prowadzenie imprez sporto-
wych na żywo, Prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, 
Prowadzenie szkół sztuk walki, Prowadzenie zajęć fitness, 
Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Prowa-
dzenie zawodów sportowych, Przeprowadzanie imprez spor-
towych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Przygoto-
wywanie imprez sportowych, Realizacja meczów i pokazów 
koszykówki, Rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fi-
zycznych, Rezerwowanie obiektów sportowych, Rozrywka 
w formie zawodów lekkoatletycznych, Rozrywka w postaci 
gier w koszykówkę, Rozrywka w postaci meczów baseballo-
wych, Rozrywka w postaci meczów hokeja na trawie, Rozryw-
ka w postaci turniejów golfowych, Rozrywka w postaci tur-
niejów tenisowych, Rozrywka w postaci wyścigów jachtów, 
Rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, Rozrywka 
w postaci występów gimnastycznych, Rozrywka w postaci 
zawodów zapaśniczych, Rozrywka w postaci zawodów wrot-
karskich, Rozrywka w postaci zawodów bokserskich, Rozryw-
ka w postaci zawodów w podnoszeniu ciężarów, Sędziowa-
nie na imprezach sportowych, Sędziowanie sportowe, Sę-
dziowanie w sporcie, Strzelnice, Świadczenie usług edukacyj-
nych związanych ze sprawnością fizyczną, Świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Szkolenia sportowe, 
Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia w zakre-
sie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia zawod-
ników sportowych, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, 
Szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, Szkolenie sporto-
we, Szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, Szkoły jazdy 
konnej, Szkoły narciarskie, Treningi zdrowotne i treningi fit-
ness, Trenowanie, Trenowanie siatkówki, Turnieje (Inscenizo-
wanie -), Udostępnianie basenów kąpielowych, Udostępnia-
nie boisk baseballowych, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych wyścigów motorowych, Udostępnianie infrastruktury 
do gry w golfa, Udostępnianie kortów tenisowych, Udostęp-
nianie kręgielni, Udostępnianie krytych hal narciarskich 
i ich wyposażenia, Udostępnianie lodowisk, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do jazdy na łyżwach, Udostępnianie 
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obiektów i sprzętu na wyścigi konne, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu pływackiego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do jazdy na wrotkach, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, Udostępnianie 
obiektów i sprzętów gimnastycznych, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do snookera, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla ćwiczeń grupowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gry w kręgle, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nurko-
wania, Udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów na lo-
dzie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia 
[ćwiczenia fizyczne], Udostępnianie obiektów i sprzętu na im-
prezy sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy 
konnej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do lekkoatletyki, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sporto-
we i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu wędkarskiego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do gry w baseball, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby strzelnic, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do narciarstwa, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gry w bilard, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udo-
stępnianie ośrodków i sprzętu do sportów zimowych, Udo-
stępnianie ośrodków sportowych do mistrzostw w łyżwiar-
stwie figurowym i szybkim, Udostępnianie pływalni, Udo-
stępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, 
Udostępnianie sal bilardowych, Udostępnianie sal gimna-
stycznych, Udostępnianie sprzętu i obiektów do gry w kręgle, 
Udostępnianie sprzętu sportowego, Udostępnianie stoków 
narciarskich, Udostępnianie wiadomości na temat zapasów 
poprzez światową sieć komputerową, Udostępnianie wyda-
rzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Udostęp-
nianie wyposażenia do gry w golfa, Udzielanie informacji do-
tyczących osobistości sportowych, Udzielanie informacji 
na temat wyników meczów bokserskich, Udzielanie informa-
cji na temat wyników rozgrywek sztuk walki, Udzielanie infor-
macji sportowych za pośrednictwem wcześniej nagranych 
wiadomości telefonicznych, Udzielanie informacji związa-
nych z wyścigami, Udzielanie informacji związanych z dżoke-
jami, Udzielanie informacji związanych ze sportem, Udziela-
nie informacji związanych z końmi wyścigowymi, Udzielanie 
informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, Udziela-
nie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za po-
średnictwem strony internetowej online, Usługi doradcze 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi edukacyjne 
dotyczące sportu, Usługi doradcze w zakresie organizowania 
imprez sportowych, Usługi edukacyjne dotyczące sprawno-
ści fizycznej, Usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycz-
nej, Usługi fitness klubów, Usługi informacyjne dotyczące 
wyścigów, Usługi klubów sportowych, Usługi klubów zdrowia 
[ćwiczenia], Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi 
klubów zdrowia i sal gimnastycznych, Usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi klubu piłki wodnej [wa-
terpolo], Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do ce-
lów szkoleniowych, Usługi osób noszących graczom kije gol-
fowe, Usługi ośrodków sprawności fizycznej, Usługi pomocni-
ków przy połowie lub polowaniu, Usługi przewodników my-
śliwskich, Usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, Usługi 
rekreacyjne związane z pieszymi wędrówkami, Usługi rekre-
acyjne związane z łyżwiarstwem, Usługi rekreacyjne związa-
ne z bobslejami, Usługi rekreacyjne związane z jazdą konną, 
Usługi rozrywkowe w postaci imprez łyżwiarskich, Usługi roz-

rywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi rozrywko-
we związane z grą w golfa, Usługi rozrywkowe związane 
ze sportem, Usługi rozrywkowe w postaci klubu zapaśnicze-
go, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Admini-
strowanie [organizacja] grą w pokera, Bukmacherstwo [przyj-
mowanie zakładów na wyścigi konne], Kasyna, Losowanie 
nagród [loterie], Organizowanie loterii, Prowadzenie gier loso-
wych dla wielu graczy, Prowadzenie loterii, Prowadzenie lote-
rii na rzecz osób trzecich, Prowadzenie wyścigów konnych, 
Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu kasyn, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, Usługi hazardowe 
on-line, Usługi kasyn online, Usługi loterii, Usługi organizowa-
nia zakładów, Usługi sal bingo, Usługi świadczone przez kasy-
na, Usługi w zakresie bingo, Usługi w zakresie giełdy zakła-
dów, Usługi w zakresie gry w pokera, Usługi w zakresie infor-
macji o grach hazardowych, Usługi w zakresie notowań wyni-
ków sportowych, Usługi w zakresie obsługi skomputeryzowa-
nej gry bingo, Usługi w zakresie salonów gier w karty, Usługi 
w zakresie salonów gier w szachy, Usługi w zakresie zakładów 
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, 
Usługi zakładów bukmacherskich, Usługi związane z kasyna-
mi, grami na pieniądze i grami hazardowymi, Wyścigi psów, 
Zakłady, Zakłady konne, Administrowanie [organizacja] kon-
kursami, Administrowanie [organizacja] zawodami, Doradz-
two w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, Konferencje 
(Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy (Organizowanie 
i prowadzenie -), Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub 
rozrywka], Konkursy przez telefon, Organizacja gier, Organiza-
cja i prowadzenie mistrzostw i konkursów w zakresie łyżwiar-
stwa figurowego, Organizacja i przeprowadzanie zawodów 
sportowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organi-
zacja konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów ta-
necznych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Or-
ganizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, Organizacja regat jachtowych, 
Organizacja seminariów, Organizacja turniejów szachowych, 
Organizacja turniejów tenisowych, Organizacja wyścigów 
psów, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Orga-
nizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw 
zwierząt do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organiza-
cja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, Orga-
nizacja zawodów lekkoatletycznych, Organizacja zawodów 
rekreacyjnych, Organizacja zawodów w golfa, Organizacja 
zawodów w jeździe na łyżwach, Organizacja zawodów w jeź-
dzie na wrotkach, Organizacja zawodów w podnoszeniu cię-
żarów, Organizowanie ceremonii przyznania nagród za osią-
gnięcia, Organizowanie ceremonii przyznania nagród za mę-
stwo, Organizowanie ceremonii rozdania nagród, Organizo-
wanie corocznych konferencji związanych z nabywaniem, 
Organizowanie corocznych konferencji związanych z logisty-
ką, Organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, Or-
ganizowanie dorocznych konferencji dotyczących telekomu-
nikacji, Organizowanie gier, Organizowanie gier i konkursów, 
Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i prowa-
dzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadza-
nie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie i pro-
wadzenie ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie 
i prowadzenie zawodów, Organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowa-
nie i prowadzenie mistrzostw i konkursów w zakresie łyżwiar-
stwa szybkiego, Organizowanie i prowadzenie konkursów 
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[edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie gier, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i przeprowadzanie turniejów e-
-sportowych, Organizowanie imprez w zakresie sportów elek-
tronicznych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferen-
cji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji związa-
nych z reklamą, Organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych, Organizowanie konferencji 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych działalności kulturalnej, Organizowanie konferencji, Or-
ganizowanie konferencji dotyczących handlu, Organizowanie 
konferencji związanych z handlem, Organizowanie konferen-
cji związanych z biznesem, Organizowanie konferencji zwią-
zanych z rozrywką, Organizowanie konferencji dotyczących 
rozrywki, Organizowanie konkursów artystycznych, Organi-
zowanie konkursów dla psów, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 
Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub roz-
rywkowych, Organizowanie konkursów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, Organizo-
wanie konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie kon-
kursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie kursów 
instruktażowych dla turystów, Organizowanie kwizów, Orga-
nizowanie pokazów nurkowania, Organizowanie pokazów 
w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach edukacyj-
nych, Organizowanie profesjonalnych turniejów lub zawo-
dów golfowych, Organizowanie seminariów, Organizowanie 
seminariów związanych z reklamą, Zawody w aerobiku, Wy-
stawy sztuki z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, Wy-
stawy sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki, Usługi 
w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, Usługi w zakresie 
wystaw dla celów rozrywkowych, Usługi w zakresie konferen-
cji, Usługi organizowania quizów, Usługi kulturalne, edukacyj-
ne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych, Usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, orga-
nizowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem kolokwiów, Usługi doradcze i informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem sympozjów, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem kongresów, Udostępnianie informacji na temat kon-
gresów, Sympozja związane z rozrywką, Sympozja związane 
z edukacją, Seminaria, Sędziowanie w dyscyplinach sportów 
elektronicznych, Rozrywka o charakterze turniejów e-sporto-
wych, Przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, 
Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Przeprowadzanie konwencji, Prowadzenie zjaz-
dów w celach rozrywkowych, Prowadzenie wystaw w celach 
edukacyjnych, Prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, 
Prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, Prowadzenie 

warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, Prowa-
dzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, 
Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie semi-
nariów i kongresów, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie 
kwizów, Prowadzenie konkursów w Internecie, Prowadzenie 
konkursów telefonicznych, Prowadzenie konferencji eduka-
cyjnych, Prowadzenie imprez w zakresie sportów elektronicz-
nych na żywo, Produkcja imprez w zakresie sportów elektro-
nicznych na potrzeby telewizji, Produkcja imprez w zakresie 
sportów elektronicznych, Prezentowanie ścieżek dźwięko-
wych filmów wideo, Pokazy mody w celach rozrywkowych 
[Organizacja -], Planowanie wykładów w celach edukacyj-
nych, Planowanie seminariów w celach edukacyjnych, Plano-
wanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie 
zjazdów w celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach handlowych, Organizowanie zjazdów w celach biz-
nesowych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, 
Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie zjazdów w celach rekreacyjnych, Organizowanie zjaz-
dów w celach rozrywkowych, Organizowanie zjazdów eduka-
cyjnych, Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania 
nagród, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie zawodów e-sportowych, Organizowanie za-
wodów, Organizowanie zajęć w zakresie sportów elektronicz-
nych, Organizowanie wystaw zwierząt, Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, 
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie wy-
staw do celów rozrywkowych, Organizowanie wystaw do ce-
lów edukacyjnych, Organizowanie wykładów, Organizowanie 
widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie sympozjów 
medycznych związanych z naukami morskimi, Organizowa-
nie spotkań i konferencji, Organizowanie seminariów i kon-
gresów o tematyce medycznej, Organizowanie seminariów 
dotyczących handlu, Organizowanie seminariów dotyczą-
cych biznesu, Organizowanie seminariów i konferencji, Orga-
nizowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie semi-
nariów edukacyjnych, Organizowanie seminariów w celach 
rekreacyjnych, Organizowanie seminariów dotyczących szko-
leń, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, Orga-
nizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowa-
nie seminariów w celach edukacyjnych, Organizowanie semi-
nariów związanych z rozrywką, Organizowanie seminariów 
związanych z działalnością kulturalną, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fit-
nessu, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie przed-
stawień na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury.

(210) 550429 (220) 2022 12 16
(731) EPIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IASO
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 550436 (220) 2022 12 16
(731) REBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZGRANA BIBLIOTEKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 20.07.01, 26.01.01
(510), (511) 28 Gry planszowe, 41 Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka].

(210) 550437 (220) 2022 12 16
(731) REBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zgrana Szkoła gry planszowe w edukacji

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.04, 02.09.08, 26.13.25, 09.07.25, 
26.01.01, 26.01.02

(510), (511) 28 Gry planszowe, 41 Organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kon-
kursów [edukacja i rozrywka].

(210) 550491 (220) 2022 12 20
(731) ŚWIDERSKI WŁODZIMIERZ FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA, Jantar
(540) (znak słowny)
(540) Charlie Bakery
(510), (511) 43 Kawiarnie.

(210) 550496 (220) 2022 12 20
(731) WILD EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)

(540) Lubel
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Piwo rzemieślni-
cze, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe.

(210) 550502 (220) 2022 12 19
(731) WINOGRODZKA IWONA ARWIN, Biłgoraj
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cech Drewna

(531) 27.05.01, 29.01.07, 05.01.03, 05.01.16, 05.01.21
(510), (511) 20 Blaty stołowe, Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wy-
miar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do me-
bli, Dekoracyjne panele drewniane [meble], Drewniane półki 
i stojaki [meble], Elementy meblowe, Kredensy, Krzesła, Ławy 
[meble], Meble, Meble do oranżerii, Meble do wnętrz, Me-
ble domowe, Meble domowe wykonane z drewna, Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble kuchenne, 
Meble kuchenne na wymiar, Meble łączone, Meble ogro-
dowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble sypialne, Meble 
sypialniane na wymiar (do zabudowy), Meble wypoczynko-
we, Meble drewniane, Niemetalowe części mebli, Obudowy 
drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektrycznej, Pa-
nele drewniane do mebli, Prefabrykowane drzwi drewniane 
do mebli, Przegrody drewniane do mebli, Regały drewnia-
ne [meble], Segmenty półek drewnianych [meble], Stojaki 
[meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, 
Wyroby stolarskie, Zestawy mebli, 37 Ciesielstwo, Czyszcze-
nie mebli, Instalacja mebli, Instalowanie mebli na wymiar, 
Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Odnowa, 
naprawa i konserwacja mebli, Tapicerowanie mebli, Udziela-
nie informacji dotyczących restauracji mebli, Usługi monto-
wania związane z instalacją mebli, Usługi stolarskie [naprawa 
konstrukcji drewnianych], Usługi w zakresie remontów bu-
dynków, 40 Szlifowanie drewna, Ścieranie i obróbka drewna.

(210) 550505 (220) 2022 12 19
(731) DROZDOWSKI MARCIN PIAST USŁUGI 

GASTRONOMICZNE, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) BAR PIAST
(510), (511) 43 Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, 
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Katering 
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obej-
mujący żywność i napoje na bankiety, Kawiarnie, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Organizacja cateringu 
na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych 
[miejsca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napo-
je], Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje dla 
turystów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi rezer-
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wacji miejsc w restauracjach, Usługi w zakresie żywności i na-
pojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Usługi barów i restauracji, Wynajem pomieszczeń na przyję-
cia towarzyskie.

(210) 550552 (220) 2022 12 20
(731) POZIOM 511 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podzamcze
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 06.01.01
(510), (511) 43 Rezerwacje hotelowe, Usługi restauracji ho-
telowych, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], Usługi moteli, Rezerwa-
cja zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowa-
nia w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
Organizowanie posiłków w hotelach, Usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, Udostępnianie miejsc noclego-
wych w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hote-
lowych, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tu-
rystyczne, 44 Usługi spa, Usługi spa medycznych.

(210) 550559 (220) 2022 12 20
(731) G.EN. OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G.EN. OPERATOR

(531) 17.02.25, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Gaz ziemny, Gaz ziemny skroplony, 35 Odczyt 
liczników gazu do celów wystawiania rachunków, 37 Ukła-
danie i budowa rurociągów, Konserwacja i naprawa syste-
mów rurociągów, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz 
i do dystrybucji gazu, 39 Dostarczanie gazu [dystrybucja], 
Przesyłanie ropy naftowej lub gazu rurociągami, Usługi ko-
munalne w postaci dystrybucji gazu ziemnego, 42 Projek-
towanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie 
gazu, wody i wody ściekowej.

(210) 550613 (220) 2022 12 21
(731) ROGOWSKI RAFAŁ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zdobywcy Sieci

(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Obsługa admini-
stracyjna firm na zlecenie, Doradztwo w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą, Organizacja zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Reklama, Reklama i marketing, 
Marketing internetowy, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Porady w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marke-
tingu, Usługi reklamowe i marketingowe, Informacja marke-
tingowa, Kampanie marketingowe, Usługi marketingowe, 
Reklama i marketing, Usługi marketingu bezpośredniego, 
Dostarczanie informacji marketingowej, Udostępnianie ra-
portów marketingowych, Prowadzenie badań marketingo-
wych, Przygotowywanie planów marketingowych, Dostar-
czanie informacji marketingowych, Usługi agencji marketin-
gowych, Planowanie strategii marketingowych, Analiza tren-
dów marketingowych, Projektowanie badań marketingo-
wych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Marketing 
imprez i wydarzeń, Udzielanie informacji dotyczących mar-
ketingu, Analiza w zakresie marketingu, Analizy w zakresie 
marketingu, Pomoc w zakresie marketingu, Doradztwo re-
klamowe i marketingowe, Obsługa marketingowa obrotu 
nieruchomościami, Doradztwo dotyczące zarządzania mar-
ketingowego, Ocena statystyczna danych marketingowych, 
Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi doradz-
twa w zakresie marketingu, Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie marketingu, Reklama za pomocą marketingu bezpo-
średniego, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Badania rynku i badania marketingowe, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Zarządzanie personelem zaj-
mującym się marketingiem, Usługi reklamowe i marketingo-
we online, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, 
Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketin-
gowe w dziedzinie restauracji, Opracowywanie strategii i po-
mysłów marketingowych, Sporządzanie raportów do celów 
marketingowych, Doradztwo w zakresie zarządzania marke-
tingowego, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Doradztwo 
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Usługi 
marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Doradz-
two w zakresie marketingu produktów chemicznych, Usługi 
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi 
doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi w za-
kresie marketingu baz danych, Usługi marketingowe za po-
średnictwem wyszukiwarek internetowych, Doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Usługi 
planowania w celu badań marketingowych, Świadczenie 
doradczych usług marketingowych dla producentów, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Marketing towarów i usług na rzecz innych, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące marketingu, Usługi badawcze w zakresie reklamy 
i marketingu, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i mar-
ketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i mar-
ketingu, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci 
cyfrowych, Dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, Doradztwo w zakresie 
demografii do celów marketingowych, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
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Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marke-
tingu i publicity, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w za-
kresie działalności marketingowej, Opracowywanie i wdraża-
nie strategii marketingowych na rzecz innych, Marketing to-
warów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Interne-
cie dla osób trzecich, Reklama, Doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
firmą, Usługi reklamy zewnętrznej, Przygotowywanie reklam, 
Publikacja reklam, Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, 
Reklamy online, Reklama i usługi reklamowe, Publikowanie 
materiałów reklamowych, Publikacja treści reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowy-
wanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie ulotek 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Projektowanie materiałów rekla-
mowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie ulotek reklamowych, Przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Usługi 
promocyjne i reklamowe, Gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Kompilacja, produkcja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, Usługi w zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, Reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Publiko-
wanie tekstów sponsorowanych, Optymalizacja dla wyszuki-
warek internetowych, Usługi w zakresie pozycjonowania 
marki, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
42 Tworzenie stron internetowych, Tworzenie stron elektro-
nicznych, Programowanie stron internetowych, Kompilacja 
stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, 
Hosting stron internetowych, Projektowanie stron interneto-
wych, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, 
Projektowanie stron głównych, Projektowanie komputero-
wych stron internetowych, Usługi utrzymywania stron inter-
netowych, Hosting mobilnych stron internetowych, Projek-
towanie i opracowywanie stron głównych i stron interneto-
wych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych 
i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem 
stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i aktu-
alizacja stron głównych i stron internetowych, Programowa-
nie spersonalizowanych stron internetowych, Hosting sper-
sonalizowanych stron internetowych, Projektowanie i two-
rzenie stron głównych i stron internetowych, Doradztwo 
w projektowaniu stron internetowych, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie 
stron internetowych, Tworzenie stron internetowych dla in-
nych, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych 
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie, pro-
jektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Projekto-
wanie stron głównych i witryn internetowych, Opracowywa-
nie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Projektowa-
nie stron internetowych w celach reklamowych, Aktualizacja 
stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie stron głównych 
dla osób trzecich, Aktualizacja stron głównych do sieci kom-
puterowych, Usługi w zakresie projektowania stron interne-
towych, Tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron inter-
netowych, Programowanie oprogramowania do opracowy-
wania stron internetowych, Projektowanie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i projekto-

wanie stron internetowych dla osób trzecich, Zarządzanie 
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Pro-
jektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Opracowywanie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, Tworzenie i uaktualnianie stron 
głównych do sieci komputerowych, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do opracowywania stron inter-
netowych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], Doradztwo związane z tworzeniem i pro-
jektowaniem stron internetowych do handlu elektroniczne-
go, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron interneto-
wych dla usług online i Internetu, Projektowanie i wdrażanie 
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i progra-
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Programo-
wanie oprogramowania do oceny zachowania klientów 
w sklepach online, Przechowywanie danych online, Progra-
mowanie oprogramowania do reklamy online, Udostępnia-
nie online oprogramowania nie do pobrania, Hosting infra-
struktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów 
wymiany treści online, Hosting obiektów internetowych on-
line dla osób trzecich, Hosting obiektów online do prowa-
dzenia dyskusji interaktywnych, Planowanie, projektowanie 
i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, 
Projektowanie graficzne logo reklamowych, Usługi w zakre-
sie projektowania logo, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania pojedynczego logowania, Hosting blo-
gów, Hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blo-
gów on-line, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego 
oprogramowania komputerowego wykorzystywanego 
do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, Two-
rzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, Doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego.

(210) 550684 (220) 2022 12 23
(731) NAGÓRSKA-MOLKA NATALIA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Lumière Skin
(510), (511) 44 Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Usłu-
gi fizjoterapii, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi kosmetyczne, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, Analiza kosmetyczna, Kosmetyczny zabieg 
laserowy skóry, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost 
włosów, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Wstrzykiwalne kura-
cje wypełniaczami do celów kosmetycznych.

(210) 550717 (220) 2022 12 27
(731) IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) VBL
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności han-
dlowej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
sekretarskie i biurowe, Przygotowywanie zeznań podatko-
wych, Analizy kosztów, Organizowanie aukcji, Organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi public 
relations, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Roz-
powszechnianie reklam, Komputerowe zarządzanie bazami 
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danych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
agencji informacji handlowej, Doradztwo w zakresie or-
ganizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo związane z audytem, Audyt 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, Księgowość i prowadzenie 
ksiąg, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości po-
datkowej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, 
Usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej zwią-
zane z prowadzeniem franszyz, Usługi doradztwa w zakre-
sie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania handlowego, Promocja sprzedaży, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Badania i po-
zyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Udo-
stępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi rekrutacyjne, 
Dobór personelu [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem i zatrudniania, Przeprowadzanie 
badań opinii publicznej, Badanie rynku, Prognozy ekono-
miczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, 
Badania i analizy rynkowe, Statystyczne badania rynkowe, 
Usługi wyceny działalności gospodarczej, Opracowywa-
nie statystycznych danych gospodarczych i informacji 
handlowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Kompilacja 
komputerowych baz danych, Systematyzowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie reklamy, Usługi w zakresie promocji, Usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych dla klientów i programów 
motywacyjnych, Archiwizacja dokumentów lub taśm ma-
gnetycznych [usługi biurowe], Usługi w zakresie zarządza-
nia ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
przedstawienia weksli, Wynajmowanie urządzeń i wyposa-
żenia biurowego, Leasing billboardów reklamowych, Usługi 
aukcyjne, 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Usługi mo-
netarne, Usługi maklerskie, Usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie finansowania 
zakupów na raty (leasing), Usługi w zakresie nieruchomości, 
Bankowość elektroniczna, Bankowość internetowa, Banko-
wość telefoniczna, Leasing finansowy, Finansowanie zaku-
pów w formie leasingu, Świadczenie finansowych usług 
leasingowych, Finansowanie zakupów na raty [leasing], No-
towania giełdowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo in-
westycyjne, Usługi doradztwa finansowego w zakresie za-
rządzania ryzykiem, Usługi depozytowe, Usługi kredytowe, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Zarządzanie majątkiem, 
Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Sponsoro-
wanie finansowe, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Usługi w za-
kresie przelewów walutowych, Przelew funduszy za po-
średnictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usłu-
gi w zakresie elektronicznych płatności, Pożyczki pieniężne, 
Usługi finansowania samochodów, Kredyty hipoteczne 
i usługi finansowania, Finansowanie zakupów konsumenc-
kich, Usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, 
Windykacja należności i odzysk długu, Usługi w zakresie 
windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Usługi w za-

kresie świadczeń emerytalnych, Usługi emerytalno-ren-
towe, Fundusze emerytalne, Usługi finansowe związane 
z emeryturami, Usługi finansowe związane z oszczędza-
niem, Obrót papierami wartościowymi, Usługi w zakre-
sie inwestowania środków pieniężnych, Usługi finansowe 
związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finan-
sowe w sprawach papierów wartościowych, Usługi pośred-
nictwa w zakresie akcji spółki, Usługi finansowe w zakresie 
obrotu akcjami, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
akcji, Usługi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi zwią-
zane z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów 
wartościowych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy 
finansowe, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Analizy finanso-
we, Usługi doradcze dotyczące finansowania, Usługi finan-
sowych funduszy inwestycyjnych, Zarządzanie funduszem, 
Zarządzanie aktywami, Ubezpieczeniowe usługi broker-
skie, Usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, 
Usługi brokerskie w zakresie kredytów, Finansowe usługi 
rozliczeniowe [clearingowe], Usługi w zakresie faktoringu, 
Usługi finansowe związane z akredytywą, Usługi bankowe 
związane z czekami podróżnymi, Usługi w zakresie rachun-
ków bankowych, Obsługa czeków, Przyjmowanie weksli, 
Usługi w zakresie przelewów pieniędzy elektronicznych, 
Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość 
inwestycyjna), Transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
Pożyczki konsorcjalne, Świadczenie usług bankowych, Ob-
sługa funduszy powierniczych, Usługi powiernicze, Usługi 
w zakresie inwestycji powierniczych, Usługi dotyczące kart 
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elek-
tronicznych kart płatniczych, Obsługa kart do transakcji 
płatniczych, Dokonywanie transakcji finansowych, Usługi 
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi ubezpiecze-
niowe, Wycena nieruchomości, Wycena majątku ruchome-
go, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Udzie-
lanie informacji dotyczących nieruchomości, Wynajem 
mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 
Administrowanie nieruchomościami, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, 
Usługi nabywania gruntu, Finansowanie projektów dewe-
loperskich, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsul-
tingowe w zakresie finansów, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Pożyczki, Pożyczki firmowe, Pożyczki na za-
kup leasingowy, Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki za za-
bezpieczeniem, Pożyczki ratalne, Finansowanie leasingu 
pojazdów, Finansowanie zakupów leasingowych samo-
chodów, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, 
Leasing finansowy (zakup ratalny), Udostępnianie funduszy 
na sprzedaż ratalną i leasing, 37 Wynajem narzędzi, insta-
lacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, 39 Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, Leasing kontenerów to-
warowych, Leasing podwozi kontenerowych na ładunek.
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(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności han-
dlowej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
sekretarskie i biurowe, Przygotowywanie zeznań podatko-
wych, Analizy kosztów, Organizowanie aukcji, Organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), 
Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi public relations, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszech-
nianie reklam, Komputerowe zarządzanie bazami danych, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Audyt finansowy, Audyt działalności gospodarczej, 
Doradztwo związane z audytem, Audyt przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo 
podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakre-
sie podatków, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Usługi kon-
sultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Usługi doradcze doty-
czące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem 
franszyz, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, 
Promocja sprzedaży, Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności 
gospodarczej, Usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, Udostępnianie informacji na temat działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi 
rekrutacyjne, Dobór personelu [dla osób trzecich], Doradz-
two w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Prze-
prowadzanie badań opinii publicznej, Badanie rynku, Pro-
gnozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności go-
spodarczej, Badania i analizy rynkowe, Statystyczne badania 
rynkowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Opraco-
wywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji 
handlowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Kompilacja 
komputerowych baz danych, Systematyzowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi w zakre-
sie reklamy, Usługi w zakresie promocji, Usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lo-
jalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, 
Archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi 
biurowe], Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie przedstawienia weksli, 
Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Leasing 
billboardów reklamowych, Usługi aukcyjne, 36 Ubezpiecze-
nia, Usługi finansowe, Usługi monetarne, Usługi maklerskie, 
Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 
Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), 
Usługi w zakresie nieruchomości, Bankowość elektroniczna, 
Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Leasing 
finansowy, Finansowanie zakupów w formie leasingu, Świad-
czenie finansowych usług leasingowych, Finansowanie za-
kupów na raty [leasing], Notowania giełdowe, Doradztwo 
finansowe, Doradztwo inwestycyjne, Usługi doradztwa fi-
nansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi depo-
zytowe, Usługi kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Zarządzanie majątkiem, Organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Pośrednictwo 
w usługach finansowych, Transfer elektroniczny środków 

pieniężnych, Usługi w zakresie przelewów walutowych, Prze-
lew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci ko-
munikacyjnych, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, 
Pożyczki pieniężne, Usługi finansowania samochodów, Kre-
dyty hipoteczne i usługi finansowania, Finansowanie zaku-
pów konsumenckich, Usługi kredytowe w zakresie inwestycji 
majątkowych, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi 
w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Usłu-
gi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi emerytalno-
-rentowe, Fundusze emerytalne, Usługi finansowe związane 
z emeryturami, Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, 
Obrót papierami wartościowymi, Usługi w zakresie inwe-
stowania środków pieniężnych, Usługi finansowe związane 
ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, Usługi pośrednictwa 
w zakresie akcji spółki, Usługi finansowe w zakresie obrotu 
akcjami, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji, Usłu-
gi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi związane z pro-
wadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościo-
wych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy finansowe, 
Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Analizy finansowe, Usługi 
doradcze dotyczące finansowania, Usługi finansowych fun-
duszy inwestycyjnych, Zarządzanie funduszem, Zarządzanie 
aktywami, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi bro-
kerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi brokerskie 
w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozliczeniowe [cle-
aringowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi finansowe 
związane z akredytywą, Usługi bankowe związane z czeka-
mi podróżnymi, Usługi w zakresie rachunków bankowych, 
Obsługa czeków, Przyjmowanie weksli, Usługi w zakresie 
przelewów pieniędzy elektronicznych, Udzielanie gwarancji 
finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Transak-
cje w zakresie wartości dewizowych, Pożyczki konsorcjalne, 
Świadczenie usług bankowych, Obsługa funduszy powierni-
czych, Usługi powiernicze, Usługi w zakresie inwestycji po-
wierniczych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredy-
towych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, 
Obsługa kart do transakcji płatniczych, Dokonywanie trans-
akcji finansowych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finanso-
we, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena nieruchomości, Wy-
cena majątku ruchomego, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieru-
chomości], Udzielanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Wynajem mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, Administrowanie nieruchomościami, Inwesto-
wanie w nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieru-
chomości, Usługi nabywania gruntu, Finansowanie projek-
tów deweloperskich, Informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi doradcze doty-
czące nieruchomości, Pożyczki, Pożyczki firmowe, Pożyczki 
na zakup leasingowy, Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki 
za zabezpieczeniem, Pożyczki ratalne, Finansowanie leasin-
gu pojazdów, Finansowanie zakupów leasingowych samo-
chodów, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, 
Leasing finansowy (zakup ratalny), Udostępnianie funduszy 
na sprzedaż ratalną i leasing, 37 Wynajem narzędzi, instalacji 
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i kon-
serwacyjnego, 39 Usługi wynajmu związane z transportem 
i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
cji w zakresie transportu, Leasing kontenerów towarowych, 
Leasing podwozi kontenerowych na ładunek.
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(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlo-
wej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi se-
kretarskie i biurowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, 
Analizy kosztów, Organizowanie aukcji, Organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Kom-
puterowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Kompu-
terowe zarządzanie plikami, Usługi public relations, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie 
reklam, Komputerowe zarządzanie bazami danych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji informacji 
handlowej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Au-
dyt finansowy, Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo 
związane z audytem, Audyt przedsiębiorstw, Usługi w za-
kresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo podatkowe 
[rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
Księgowość i prowadzenie ksiąg, Usługi konsultingowe w za-
kresie księgowości podatkowej, Pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, Pomoc przy 
prowadzeniu franszyz, Usługi doradcze dotyczące działalno-
ści gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, Usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi do-
radcze w zakresie zarządzania handlowego, Promocja sprze-
daży, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Badania 
i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Udo-
stępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi rekrutacyjne, 
Dobór personelu [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem i zatrudniania, Przeprowadzanie 
badań opinii publicznej, Badanie rynku, Prognozy ekono-
miczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, 
Badania i analizy rynkowe, Statystyczne badania rynkowe, 
Usługi wyceny działalności gospodarczej, Opracowywanie 
statystycznych danych gospodarczych i informacji handlo-
wych, Sporządzanie wyciągów z konta, Kompilacja kompu-
terowych baz danych, Systematyzowanie danych w kompu-
terowych bazach danych, Zestawianie danych w kompute-
rowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie reklamy, 
Usługi w zakresie promocji, Usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, Udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Organizacja, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów i programów motywacyjnych, Archiwizacja do-
kumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], Usługi 
w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie przedstawienia weksli, Wynajmowa-
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, Leasing billboardów 
reklamowych, Usługi aukcyjne, 36 Ubezpieczenia, Usługi fi-
nansowe, Usługi monetarne, Usługi maklerskie, Usługi udzie-
lania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakre-
sie finansowania zakupów na raty (leasing), Usługi w zakresie 
nieruchomości, Bankowość elektroniczna, Bankowość inter-
netowa, Bankowość telefoniczna, Leasing finansowy, Finan-
sowanie zakupów w formie leasingu, Świadczenie finanso-
wych usług leasingowych, Finansowanie zakupów na raty 
[leasing], Notowania giełdowe, Doradztwo finansowe, 
Doradztwo inwestycyjne, Usługi doradztwa finansowego 

w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi depozytowe, Usłu-
gi kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Zarządzanie 
majątkiem, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, 
Sponsorowanie finansowe, Pośrednictwo w usługach finan-
sowych, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Usługi 
w zakresie przelewów walutowych, Przelew funduszy za po-
średnictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usługi 
w zakresie elektronicznych płatności, Pożyczki pieniężne, 
Usługi finansowania samochodów, Kredyty hipoteczne 
i usługi finansowania, Finansowanie zakupów konsumenc-
kich, Usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, 
Windykacja należności i odzysk długu, Usługi w zakresie win-
dykacji długu i faktoringu wierzytelności, Usługi w zakresie 
świadczeń emerytalnych, Usługi emerytalno-rentowe, Fun-
dusze emerytalne, Usługi finansowe związane z emerytu-
rami, Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi w zakresie inwestowania 
środków pieniężnych, Usługi finansowe związane ze sprze-
dażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi w zakresie 
zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe w sprawach 
papierów wartościowych, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie akcji spółki, Usługi finansowe w zakresie obrotu akcja-
mi, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji, Usługi 
w zakresie gwarantowania emisji, Usługi związane z pro-
wadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościo-
wych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy finansowe, 
Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Analizy finansowe, Usługi 
doradcze dotyczące finansowania, Usługi finansowych fun-
duszy inwestycyjnych, Zarządzanie funduszem, Zarządza-
nie aktywami, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi 
brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi bro-
kerskie w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozliczeniowe 
[clearingowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi finansowe 
związane z akredytywą, Usługi bankowe związane z czeka-
mi podróżnymi, Usługi w zakresie rachunków bankowych, 
Obsługa czeków, Przyjmowanie weksli, Usługi w zakresie 
przelewów pieniędzy elektronicznych, Udzielanie gwarancji 
finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Transakcje 
w zakresie wartości dewizowych, Pożyczki konsorcjalne, Świad-
czenie usług bankowych, Obsługa funduszy powierniczych, 
Usługi powiernicze, Usługi w zakresie inwestycji powierniczych, 
Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart de-
betowych i elektronicznych kart płatniczych, Obsługa kart 
do transakcji płatniczych, Dokonywanie transakcji finansowych, 
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi ubezpiecze-
niowe, Wycena nieruchomości, Wycena majątku ruchomego, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Dzierżawa 
nieruchomości [tylko nieruchomości], Udzielanie informacji do-
tyczących nieruchomości, Wynajem mieszkań, Dzierżawa i wy-
najem pomieszczeń handlowych, Administrowanie nierucho-
mościami, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi finansowe 
dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Finanso-
wanie projektów deweloperskich, Informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Pożyczki, Pożyczki firmowe, Pożyczki 
na zakup leasingowy, Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki za za-
bezpieczeniem, Pożyczki ratalne, Finansowanie leasingu pojaz-
dów, Finansowanie zakupów leasingowych samochodów, Le-
asing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing finanso-
wy (zakup ratalny), Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną 
i leasing, 37 Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 Usługi 
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Le-
asing kontenerów towarowych, Leasing podwozi kontenero-
wych na ładunek.
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(210) 550720 (220) 2022 12 27
(731) IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VB LEASING AUKCJE

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności han-
dlowej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
sekretarskie i biurowe, Przygotowywanie zeznań podatko-
wych, Analizy kosztów, Organizowanie aukcji, Organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), 
Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi public relations, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszech-
nianie reklam, Komputerowe zarządzanie bazami danych, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Audyt finansowy, Audyt działalności gospodarczej, 
Doradztwo związane z audytem, Audyt przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo 
podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakre-
sie podatków, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Usługi kon-
sultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Usługi doradcze doty-
czące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem 
franszyz, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, 
Promocja sprzedaży, Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności 
gospodarczej, Usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, Udostępnianie informacji na temat działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi 
rekrutacyjne, Dobór personelu [dla osób trzecich], Doradz-
two w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Prze-
prowadzanie badań opinii publicznej, Badanie rynku, Pro-
gnozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności go-
spodarczej, Badania i analizy rynkowe, Statystyczne badania 
rynkowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Opraco-
wywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji 
handlowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Kompilacja 
komputerowych baz danych, Systematyzowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi w zakre-
sie reklamy, Usługi w zakresie promocji, Usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lo-
jalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, 
Archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi 
biurowe], Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie przedstawienia weksli, 
Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Leasing 
billboardów reklamowych, Usługi aukcyjne, 36 Ubezpiecze-
nia, Usługi finansowe, Usługi monetarne, Usługi maklerskie, 
Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 
Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), 
Usługi w zakresie nieruchomości, Bankowość elektroniczna, 

Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Leasing 
finansowy, Finansowanie zakupów w formie leasingu, Świad-
czenie finansowych usług leasingowych, Finansowanie za-
kupów na raty [leasing], Notowania giełdowe, Doradztwo 
finansowe, Doradztwo inwestycyjne, Usługi doradztwa fi-
nansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi depo-
zytowe, Usługi kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Zarządzanie majątkiem, Organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Pośrednictwo 
w usługach finansowych, Transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, Usługi w zakresie przelewów walutowych, Prze-
lew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci ko-
munikacyjnych, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, 
Pożyczki pieniężne, Usługi finansowania samochodów, Kre-
dyty hipoteczne i usługi finansowania, Finansowanie zaku-
pów konsumenckich, Usługi kredytowe w zakresie inwestycji 
majątkowych, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi 
w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Usłu-
gi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi emerytalno-
-rentowe, Fundusze emerytalne, Usługi finansowe związane 
z emeryturami, Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, 
Obrót papierami wartościowymi, Usługi w zakresie inwe-
stowania środków pieniężnych, Usługi finansowe związane 
ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, Usługi pośrednictwa 
w zakresie akcji spółki, Usługi finansowe w zakresie obrotu 
akcjami, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji, Usłu-
gi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi związane z pro-
wadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościo-
wych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy finansowe, 
Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Analizy finansowe, Usługi 
doradcze dotyczące finansowania, Usługi finansowych fun-
duszy inwestycyjnych, Zarządzanie funduszem, Zarządzanie 
aktywami, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi bro-
kerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi brokerskie 
w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozliczeniowe [cle-
aringowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi finansowe 
związane z akredytywą, Usługi bankowe związane z czeka-
mi podróżnymi, Usługi w zakresie rachunków bankowych, 
Obsługa czeków, Przyjmowanie weksli, Usługi w zakresie 
przelewów pieniędzy elektronicznych, Udzielanie gwarancji 
finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Transak-
cje w zakresie wartości dewizowych, Pożyczki konsorcjalne, 
Świadczenie usług bankowych, Obsługa funduszy powierni-
czych, Usługi powiernicze, Usługi w zakresie inwestycji po-
wierniczych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredy-
towych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, 
Obsługa kart do transakcji płatniczych, Dokonywanie trans-
akcji finansowych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finanso-
we, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena nieruchomości, Wy-
cena majątku ruchomego, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieru-
chomości], Udzielanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Wynajem mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, Administrowanie nieruchomościami, Inwesto-
wanie w nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieru-
chomości, Usługi nabywania gruntu, Finansowanie projek-
tów deweloperskich, Informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi doradcze doty-
czące nieruchomości, Pożyczki, Pożyczki firmowe, Pożyczki 
na zakup leasingowy, Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki 
za zabezpieczeniem, Pożyczki ratalne, Finansowanie leasin-
gu pojazdów, Finansowanie zakupów leasingowych samo-
chodów, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, 
Leasing finansowy (zakup ratalny), Udostępnianie funduszy 
na sprzedaż ratalną i leasing, 37 Wynajem narzędzi, instalacji 



60 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT2/2023

i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i kon-
serwacyjnego, 39 Usługi wynajmu związane z transportem 
i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
cji w zakresie transportu, Leasing kontenerów towarowych, 
Leasing podwozi kontenerowych na ładunek.

(210) 550747 (220) 2022 12 27
(731) GWD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) TASTIMI
(510), (511) 29 Białka jajek, Jaja ptasie i produkty z jaj, Na-
biał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne, 35 Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu.

(210) 550784 (220) 2022 12 28
(731) NOAK BUSINESS & ENTERTAINMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NOENTRY
(510), (511) 41 Fotografia, Fotografia lotnicza, Fotografia 
portretowa, Fotografia ślubna.

(210) 550808 (220) 2022 12 28
(731) MASAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASAM

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 550817 (220) 2022 12 28
(731) UNICORNBEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 03.13.01, 03.13.24
(510), (511) 8 Przybory do manicure i pedicure, Narzędzia 
ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgna-
cyjnych, Urządzenia elektroniczne do złuszczania martwego 
naskórka, 10 Urządzenia do masażu, Elektryczne aparaty 
do masażu do użytku domowego, Elektryczne masażery 
kosmetyczne, Elektryczne masażery kosmetyczne do użytku 
domowego, Elektryczne pistolety do masażu, Elektryczne 
przyrządy do masażu, Elektryczne urządzenia do masażu 

do użytku osobistego, Elektryczne urządzenia do masażu 
głowy do użytku komercyjnego, Elektryczne urządzenia 
do masażu głowy do użytku domowego, Elektryczne wałki 
do masażu, Masażery do głowy, Masażery do głowy na bate-
rie, Nieelektryczne urządzenia do masażu, Przyrządy do ma-
sażu estetycznego, Przyrządy do masażu ręcznego, Urządze-
nia do masażu ciała, Urządzenia do masażu, elektryczne lub 
nieelektryczne, Urządzenia do masażu generujące wibracje, 
Urządzenia do masażu szyi, Urządzenia do masażu szyi i ra-
mion, Urządzenia masujące do użytku osobistego, Przezskór-
ne elektryczne stymulatory mięśni, Przyrządy do masażu, 
Przyrządy do terapii ciepłem, Przyrządy elektroterapeutycz-
ne do kuracji odchudzających.

(210) 550822 (220) 2022 12 28
(731) RELAB CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) EMAUREL
(510), (511) 14 Biżuteria, Szkatułki na biżuterię nie z metalu, 
Szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Szkatułki 
na biżuterię wykonane z metali szlachetnych, Szkatułki na bi-
żuterię wykonane z metali nieszlachetnych, Szkatułki na bi-
żuterię z metali szlachetnych, Zwijane torby podróżne na bi-
żuterię, Zwijane etui na biżuterię, Woreczki na zegarki, Wo-
reczki na biżuterię dopasowane, Szkatułki na zegary z metali 
szlachetnych, Szkatułki na spinki do mankietów, Szkatułki 
na biżuterię z metalu, Szkatułki na biżuterię z pozytywką, 
Szkatułki na biżuterię, Stojaki na zegary, Stojaki na pierścionki 
wykonane z metali szlachetnych, Skrzynki na biżuterię 
z drewna, Saszetki na biżuterię do składowania, Pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, Akcesoria do zegarków, 
Bransolety do zegarków, Chronografy, Chronografy do użyt-
ku jako zegarki, Chronografy [zegarki], Czasomierze [zegarki], 
Części do zegarków, Łańcuszki do zegarków, Małe zegary, 
Paski do zegarków, Paski do zegarków na rękę, Paski do ze-
garków nieskórzane, Paski do zegarków wykonane z materia-
łów syntetycznych, Paski do zegarków wykonane z metalu, 
skóry lub plastiku, Zegarki, Zegarki automatyczne, Zegarki 
chronometryczne, Zegarki cyfrowe z timerem automatycz-
nym, Zegarki damskie, Zegarki eleganckie, Zegarki elektro-
niczne, Zegarki do użytku zewnętrznego, Zegarki na łań-
cuszku, Zegarki na rękę, Zegarki elektryczne, Zegarki kieszon-
kowe, Zegarki kwarcowe, Zegarki na rękę z krokomierzem, 
Zegarki na rękę z urządzeniami GPS, Zegarki pozłacane, Ze-
garki sportowe, Zegarki stołowe, Zegarki wykonane z metali 
szlachetnych lub nimi powlekane, Zegarki z budzikiem, Pier-
ścionki, Pierścionki [biżuteria], 18 Aktówki, Artykuły podróżne 
[walizki, torby], Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Etui, futerały na dokumen-
ty, Małe damskie torebki bez rączki, Małe torebki kopertówki, 
Stylowe torebki, Torebki, Torebki damskie, Torebki do nosze-
nia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Toreb-
ki do ręki, Torebki męskie, Torebki na biodra [nerki], Torebki 
na ramię, Torebki-paski, Torebki-paski na biodra, Torebki, 
portmonetki i portfele, Torebki wieczorowe, Torebki wyko-
nane z imitacji skóry, Walizki, Walizki na kółkach, Walizki po-
dróżne, Walizki podróżne [podręczne], 25 Balerinki [obuwie], 
Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Buciki dla niemowląt (z wełny), 
Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty 
do baletu, Buty do biegania, Buty do jogi, Buty do tańca, Buty 
na platformie, Buty na płaskim obcasie, Buty na wysokim ob-
casie, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty za kostkę, Buty zi-
mowe, Obuwie damskie, Obuwie codziennego użytku, Obu-
wie codzienne, Obuwie dla kobiet, Pantofle domowe, Sanda-
ły damskie, Bandany, Bandany na szyję, Berety, Chustki 
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na głowę, Chusty [odzież], Chusty na głowę, Czapki bez dasz-
ków, Czapki wełniane, Czapki sportowe, Czapki z pompo-
nem, Czapki z daszkiem, Czepki damskie, dziecinne, Czapki 
i czapeczki sportowe, Kapelusze, Bielizna osobista i nocna, 
Apaszki [chustki], Bezrękawniki, Bielizna wyszczuplająca [wy-
roby gorseciarskie], Bikini, Biustonosze dla karmiących matek, 
Apaszki, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, 
Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe z kapturem, 
Bluzy z kapturem, Chinosy, Chusteczki do kieszonki piersio-
wej [poszetki], Chustki [apaszki], Damskie sukienki na uroczy-
stości, Damskie luźne topy, Długie kurtki, Długie luźne stroje, 
Dolne części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy wia-
troszczelne, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], 
Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Etole [futra], 
Etole z futra syntetycznego, Fartuchy, Garnitury, Garnitury 
damskie, Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe [odzież], 
Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Getry, Golfy, Gol-
fy [odzież], Grube kurtki, Grube płaszcze, Gumowe płaszcze 
nieprzemakalne, Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kami-
zelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, Ka-
mizelki z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kaptury, 
Kaptury [odzież], Koce nadające się do noszenia, Kolanówki, 
Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [play-
suit], Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Kombine-
zony [odzież], Kombinezony piankowe, Kombinezony prze-
ciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony zimo-
we, Komplety do biegania [odzież], Komplety do joggingu 
[odzież], Komplety koszulek i spodenek, Komplety odzieżo-
we ze spodenkami, Komplety sportowe, Kostiumy kąpielo-
we, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla 
mężczyzn i kobiet, Koszule, Koszule ciążowe, Koszule co-
dzienne, Koszule do garniturów, Koszule eleganckie, Koszule 
z dzianiny, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi ręka-
wami, Koszulki bez rękawów, Koszule zapinane, Koszulki 
do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastyczne bez ręka-
wów, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, Koszulki z dzianiny typu pique, Ko-
szulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Kożuchy, 
Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne 
kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie, Kurtki, 
Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dżin-
sowe, Kurtki koszulowe, Kurtki pilotki, Kurtki [odzież], Kurtki 
pikowane [odzież], Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
Kurtki z dzianiny polarowej, Kurtki wierzchnie, Legginsy, Leg-
ginsy ciążowe, Letnie sukienki, Letnie ubranka dla dzieci, 
Majtki, Luźne sukienki o prostym kroju, Luźne sukienki ciążo-
we, Marynarki od garniturów, Maski na oczy, Maski ochronne 
[modna odzież], Minispódniczki, Nauszniki [odzież], Ociepla-
cze na kolana [odzież], Ocieplacze, Ocieplacze na nogi [ge-
try], Ocieplacze na ręce [odzież], Ocieplacze na szyję, Odzież 
ciążowa, Odzież codzienna, Odzież damska, Ocieplane kurtki, 
Odzież dla małych dzieci, Odzież dziecięca, Odzież dziew-
częca, Odzież modelująca, Odzież puchowa, Odzież sporto-
wa, Odzież taneczna, Odzież tkana, Odzież wieczorowa, 
Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla nie-
mowląt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla 
pań, Odzież z lateksu, Opaski na biust [odzież], Palta, Paski, 
Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski tekstylne, 
Pasy ciążowe [odzież], Pasy do wyszczuplania talii, Pelerynki, 
Peleryny [płaszcze], Pieluchomajtki [odzież], Pikowane kurtki 
[odzież], Płaszcze damskie, Płaszcze plażowe, Płaszcze spor-
towe, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze z bawełny, Płaszcze zi-
mowe, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez ręka-
wów, Podkoszulki z długimi rękawami, Podkoszulki sporto-
we, Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki ślubne, 
Polary, Półgolfy, Poncza, Ponczo przeciwdeszczowe, Pończo-
chy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki [odzież], Przybra-

nia głowy [woalki], Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulo-
wery bez rękawów [odzież], Pulowery z polaru, Pumpy dam-
skie, Rajstopy, Rajstopy bez pięt, Rajstopy do tańca i gimna-
styki [wyroby pończosznicze], Rajstopy sportowe, Rajtuzy, 
Rajtuzy na szelkach, Rękawice jeździeckie, Rękawice 
do snowboardu, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawicz-
ki bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki jako odzież, Rę-
kawiczki [odzież], Rękawiczki zimowe, Rybaczki, Skarpetki, 
Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki dla niemowląt i małych 
dzieci, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki i pończochy, 
Skarpetki z palcami, Skarpety do jogi, Skarpety do kostek, 
Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Skórzane su-
kienki, Slipy męskie, figi damskie, Śpioszki, pajacyki [odzież], 
Spodenki, Spodenki bokserskie, Spodenki kąpielowe, Spód-
nica-spodnie, Spódnice, Spódnice golfowe, Spódnice pliso-
wane, Spódnico-spodenki, Spódnico-spodnie, Spódniczki 
baletowe, Spódniczki do gry w tenisa, Spodnie, Spodnie ca-
pri, Spodnie ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, 
Spodnie do gry w golfa, Spodnie do jeździectwa, Spodnie 
do joggingu, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, 
Spodnie do kolan [bryczesy], Spodnie do rozgrzewki, 
Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie golfowe, 
Spodnie joggingowe, Spodnie khaki, Spodnie narciarskie, 
Spodnie narciarskie [na szelkach], Spodnie [nieformalne], 
Spodnie od dresu, Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie 
snowboardowe, Spodnie skórzane, Spodnie sportowe, 
Spodnie sztruksowe, Spodnie wierzchnie, Stroje baletowe, 
Stroje dla druhen, Stroje dla pielęgniarek, Stroje do chrztu, 
Stroje jednoczęściowe, Stroje kąpielowe monikini, Stroje pla-
żowe, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienka na szel-
kach do noszenia na bluzkę, Sukienki ciążowe, Sukienki dam-
skie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki 
do chrztu, Sukienki druhen, Sukienki do gry w tenisa, Suknie 
balowe, Sukienki skórzane, Suknie koktajlowe, Suknie ślubne, 
Suknie wieczorowe, Surduty, Swetry, Swetry bez rękawów, 
Swetry marynarskie, Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry roz-
pinane, Swetry z dekoltem w serek, Swetry z okrągłym wy-
kończeniem przy szyi, Swetry z golfem, Swetry z półgolfem, 
Szale i chusty na głowę, Szale [tylko z trykotu], Szaliki, Szaliki 
jedwabne, Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
Szerokie koszule wierzchnie, Szorty, Szorty ciążowe, Szorty 
do gry w tenisa, Szorty gimnastyczne, Szorty kąpielowe, 
Szorty [odzież], Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, 
Tkane koszule, Topy bez ramiączek, Topy ciążowe, Topy 
do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], Topy wiązane 
na szyi, Topy z dzianin, Topy z półgolfem, Topy sportowe 
do rozgrzewki, Ubrania codzienne, Wełniane rajstopy, Wia-
trówki, Woalki, welony [odzież], Wygodne luźne spodnie, 
Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, Żakiety 
z dzianiny, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Bryczesy 
[spodnie], Kostiumy ze spódnicą, 35 Reklama i marketing, Re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, Wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, Zarzą-
dzanie działalnością handlową, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżu-
terią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
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(210) 550851 (220) 2022 12 29
(731) ONOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CELSJUSZ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.10, 26.04.18, 26.04.22, 26.01.01, 26.01.03, 24.17.02

(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), Systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja), Instalacje grzewcze zasilane energią 
słoneczną, Urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, 
Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, Instala-
cje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Pompy ciepła, 
Pompy ciepła do przetwarzania energii, Elektryczne klima-
tyzatory, Induktory powietrza [klimatyzatory], Klimatyzatory, 
Klimatyzatory montowane przy oknach [do celów przemy-
słowych], Klimatyzatory pokojowe, Przenośne klimatyzatory, 
Elektryczne ogrzewanie towarzyszące, 37 Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwacja podgrze-
waczy powietrza, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, Instalacja systemów do czystych pomieszczeń, 
Instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, Instala-
cja systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń 
do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], In-
stalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja 
urządzeń do usuwania kurzu, Instalacja urządzeń klimaty-
zacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalowanie 
oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz 

naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja i naprawa 
instalacji grzewczej, Konserwacja i naprawa instalacji grzew-
czych zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawy 
instalacji grzewczej, Konserwacja systemów elektronicznych 
lub klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji 
do ogrzewania budynków, Modernizacja instalacji do wen-
tylacji budynków, Modernizacja instalacji do klimatyzacji 
budynków, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż 
instalacji centralnego ogrzewania, Montaż urządzeń central-
nego ogrzewania, Montaż urządzeń grzewczych, Naprawa 
i konserwacja bojlerów, Naprawa i konserwacja urządzeń 
do wentylacji, Naprawa i konserwacja urządzeń do usuwa-
nia kurzu, Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, 
Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemy-
słowych], Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimaty-
zacji, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń 
do odzyskiwania ciepła, Naprawa urządzeń do wentylacji, 
Naprawa urządzeń ogrzewczych, Odnawianie instalacji kli-
matyzacyjnych, Regularne serwisowanie urządzeń do wen-
tylacji, Regularne serwisowanie urządzeń do usuwania kurzu, 
Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Regular-
ne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwi-
sowanie urządzeń do suszenia, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, 
Usługi czyszczenia okapów, Usługi czyszczenia przewodów 
wentylacyjnych, Usługi doradcze związane z instalacją urzą-
dzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi mycia sprzętu do kli-
matyzacji, Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych 
urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie 
instalacji klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie 
instalacji grzewczej, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalowanie sys-
temów zasilanych energią słoneczną, Instalacja chłodziarek 
(zamrażarek).
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Numery zgłoszeńKlasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 524947

2 524947

3 548769, 550307, 550308, 550420

4 550307, 550308, 550419, 550559

5 540368, 545095, 545913, 547335, 548769, 549472, 550023, 550181, 550398, 550399, 550422

6 530537

7 549583, 549585, 549586, 549587, 549588, 550411

8 547082, 550308, 550817

9 508552, 540120, 545601, 548367, 549071, 549072, 549362, 549477, 549529, 549531, 549532, 549534, 549853, 
549981, 549989, 550318, 550411

10 504747, 549362, 549989, 550817

11 545185, 550256, 550379, 550851

12 549809, 550040, 550411, 550808

14 549936, 550419, 550822

16 530537, 549981, 550051, 550248

17 530537, 545185

18 504747, 547082, 547995, 549362, 549954, 549997, 550223, 550822

19 545185

20 544906, 544907, 544908, 547082, 548547, 549954, 549989, 550419, 550502

21 547995, 549954, 550254, 550307, 550308

24 547082, 548547, 549997, 550419

25 540120, 547082, 547995, 548547, 549824, 549914, 549972, 549997, 550822

26 550307

27 547082

28 549954, 550436, 550437

29 549688, 549860, 549863, 550181, 550747

30 545913, 548769, 549470, 549688, 549875, 549879, 549912, 549925, 549933, 549960, 550181, 550277

31 547335, 549428, 550181

32 547082, 549494, 549502, 549602, 549863, 549914, 550496

33 540134, 549502

34 547335

35 501649, 501674, 504747, 508552, 540120, 545185, 545601, 546542, 547309, 547335, 548367, 548738, 549269, 
549428, 549477, 549502, 549609, 549676, 549853, 549860, 549950, 549955, 549969, 549981, 549985, 549986, 
549988, 549996, 550038, 550204, 550226, 550248, 550372, 550375, 550381, 550559, 550613, 550717, 550718, 
550719, 550720, 550747, 550822

36 547356, 548738, 549392, 549477, 549809, 549986, 550317, 550717, 550718, 550719, 550720

37 545601, 547082, 548367, 549269, 549607, 549617, 549618, 549984, 549985, 549986, 550333, 550339, 550341, 
550342, 550343, 550379, 550502, 550559, 550717, 550718, 550719, 550720, 550851

38 501649, 501674, 549071, 549072, 549853, 549981, 550248

39 544596, 549824, 550333, 550339, 550341, 550342, 550343, 550559, 550717, 550718, 550719, 550720
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2

40 504747, 549955, 550333, 550339, 550341, 550342, 550343, 550502

41 501649, 501674, 508552, 534927, 540120, 544596, 545304, 545601, 546294, 547995, 549071, 549072, 549477, 
549617, 549618, 549676, 549809, 549824, 549853, 549911, 549945, 549981, 549988, 550001, 550190, 550248, 
550345, 550346, 550352, 550421, 550422, 550425, 550436, 550437, 550784

42 508552, 545304, 545601, 549280, 549477, 549529, 549531, 549532, 549534, 549609, 549809, 549986, 549988, 
550267, 550272, 550421, 550422, 550559, 550613

43 549688, 549796, 549912, 549945, 550181, 550316, 550378, 550429, 550491, 550505, 550552

44 501649, 501674, 549189, 549269, 549272, 550001, 550181, 550190, 550204, 550267, 550272, 550333, 550339, 
550341, 550342, 550343, 550345, 550346, 550421, 550422, 550552, 550684

45 549477, 549609, 549945, 550318, 550421, 550422



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1 CAT 550375

3MILIONY.pl 534927

AMBASADOR ICX 546294

ani beee, ani meee małgosia gancarz 504747

Anielskie Ciastka 550277

AP 549189

APICEUM 545913

AQUA DIETETICA 549602

arsem 550379

baffs 550817

Baltic CA 549529

BalticCA 549531

BAR PIAST 550505

BECARED.PL 548738

BezWykrętu 550190

Black Cat Burgers 550316

BODY BRAIN CROSS 547995

brzeskie smyki 549945

BYŚ RECYKLING 550333

BYŚ RECYKLING 550341

BYŚ RECYKLING 550342

BYŚ 550343

Cech Drewna 550502

CELSJUSZ 550851

Charlie Bakery 550491

CMENTARIUSZ OPIEKA NAD GROBAMI 548367

COOL PRO 549607

Creme Fudge Plus 549470

DAC.digital 549280

Destin 550308

DIABEŁ Z PUDEŁKA 550181

DIUVIXA 549472

DNi 549585

DNk 549586

DOLNYCH MŁYNÓW 10 549986

DP Deep Power 549914

DSf 549588

DSh 549583

Dzika Karma 549969

Eating-LimitS Limitations Score 550267

e-Budownictwo e-Budownictwo 545601

eDO CA 549532

eDO CA 549534

eduland 550352

EMAUREL 550822

Enfree 546542

enfree 547309

Eskamaxx 550248

EWETO 550001

FAFIK będzie jadł 549428

Fajterki Ewa Chodakowska 501674

Fajterki 501649

FB FIRST BABY 548547

Fighter 544906

FIT FIRST IN TALENT 508552

Flawle 550307

FlowShop 547335

G GWARDIA Warszawa 1948 550425

G.EN. OPERATOR 550559

Giganci POLSKA PRESS 549981

GRUPA K45 549609

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ BORÓWKOWE  
Z NUTĄ WANILII JAKOŚĆ GWARANTUJĘ  
OSOBIŚCIE Z. GRYCAN Z. Grycan  
BEZ GLUTENU 549879

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ  
Sorbet Truskawka Banan Pomarańcza  
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE  
Z. GRYCAN Z. GRYCAN EUROPEAN  
VEGETARIAN UNION V - LABEL.EU VEGAN  
BEZ GLUTENU BEZ LAKTOZY 549875

happyrose 540368

Haske Lighting 550256

Health-LimitS Limitations Score 550272

hey popinjay! 549997

Hilki czyste witaminki na zdrowe minki 550023

HomePro 549392

IASO 550429

Instytut B61 545304

interim AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ 549950

Intesta Biom 550398

Intesta Tempo 550399

iXi 550420

Jabłkolada 549863

K 2 549988

Klasztor Shaolin Polska 550422

Kochaj albo rzuć 549072

Konik Krem z gorczycy z miodem 549933

Kurczę, ale to DRObre! 549860

Last Mile Experts 550226
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LEMONADE TARRAGON 549494

Love me or leave me - Kochaj albo rzuć 549071

Lubel 550496

Lumiere Skin 550684

MADEX 550204

Marco Verrazzano 549960

MASAM 550808

MAXIM-2 545185

MENTAL SPOT 550345

Mental SPOT 550346

MGSHADE 549972

MK MANSARDA KITCHEN 550254

MN 549853

MOBIMED 550038

MOBIWAY 550040

MOMO 545095

Montevecchi DOLCE FIORELLA SEMIDOLCE  
BEVANDA AROMATIZZATA A BASE DI VINO 540134

MOTUL TOUR 549824

NA ROŚLINACH 549688

Nawijamy 549912

NOENTRY 550784

Nomen Omen 550419

ONDA 524947

Paladin 544907

pankoncert 549911

PAW PAW PAW 549954

PBKM Polskie Biuro Konstrukcji Motocykli 549809

PHANTOMSKIN.EU 549362

PICM Risk Index© 550317

Pocałuję Ciebie, pocałuję 540120

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  
Drewa - Hydroinstal 549984

Psymierzalnia by PAW PAW PAW 549955

Pszczela Pasja 548769

Queen of Wine 549502

RESPIRIT 547082

RiskRadar 549477

Rolmarket UZALEŻNIAMY OD NATURY 549996

SCORPIONS’ TOOLS 530537

S-Druk premium packaging 550051

SEMPER AVIS 549272

SEMPER ELIR 549269

SitBalance 549989

SOO MILKER 549925

SPEED MASTERS 549618

SPEEDMASTERS 549617

Spokój 549676

Szuruburu 550381

Tank 544908

TASTIMI 550747

THE ZOO 550372

Tour Centro Histórico y Barrio Judío 544596

TRADER 549985

VB LEASING AUKCJE 550720

VB LEASING 550719

VBL 550717

VBL 550718

VEZZE 550223

viva bank 547356

WEh 549587

Willa Seniorówka 550378

Willa u Misia 549796

WIRTUALNY ORGANISTA 550318

Zdobywcy Sieci 550613

ZGRANA BIBLIOTEKA 550436

Zgrana Szkoła gry planszowe w edukacji 550437

ZODIAK 549936



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.

1329159 Lacrynet (2022 12 05) 5
1417818 LION’S HEAD (2022 09 27)

CFE: 26.11.03, 29.01.12 36
1459826 gizmo (2022 11 17)

CFE: 27.05.02, 29.01.12 5
1496598 MOVV (2022 11 24)

CFE: 27.05.17 9, 39
1531547 MINDEE (2020 01 28, 2020 01 09) 9, 42
1682422 Palezzo (2022 12 05) 19, 35, 37
1686376 TIGLAIN (2022 11 15) 5
1696366 EGE KiMYA (2022 08 29)

CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 1, 2
1702404 7bet. (2022 11 08)

CFE: 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12 41
1702424 bpi (2022 10 13, 2022 07 25)

CFE: 26.03.04, 26.05.01, 26.15.15, 
27.05.17, 29.01.12

36, 37

1702449 CZ GO SOLUTIONS (2022 07 11)
CFE: 26.04.08, 27.05.09 7

1702470 H (2022 10 14, 2022 04 20)
CFE: 24.11.18, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04 21

1702558 Sushi Jiro (2022 10 27) 42, 43
1702590 JD JSADAY (2022 09 29)

CFE: 26.01.06, 27.05.01 14, 18, 20, 25
1702632 ATTELAGE (2022 10 25, 2022 05 06) 14, 18
1702744 SALVO (2021 12 24, 2021 12 22)

CFE: 26.01.03, 26.04.04, 27.05.01, 
29.01.13

7, 9, 12

1702781 ARFEN (2022 08 02)
CFE: 01.17.02, 26.01.03, 27.05.17, 29.01.12 19

1702787 G (2022 08 15, 2022 05 25)
CFE: 27.05.21, 29.01.04 35, 36

1702824 CORAL WORLD (2022 10 18) 39, 43
1702869 VULCANIUM (2022 11 15, 2022 06 27) 14, 18
1702874 DEBONEG (2022 07 04, 2022 03 31) 5
1702914 Meebits (2022 03 15) 9, 25, 41, 42
1702915 CryptoPunks (2022 03 15) 9, 25, 41, 42
1703000 EGT (2022 07 14, 2022 01 18)

CFE: 26.01.03, 26.11.01, 
27.05.17, 29.01.12

9, 28, 37, 38, 
41, 42

1703024 STANDARD FLEET  
(2022 09 22, 2022 03 22)

9, 42

1703031 CORAL TRAVEL 
GROUP (2022 10 18)

39, 43

1703217 (2022 09 09, 2022 06 27)
CFE: 01.15.15, 05.03.11, 05.05.19, 
26.01.06, 29.01.15

9, 16, 28, 35, 
38, 41

1703259 RHB pART (2022 07 29, 2022 07 26)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 1, 5, 42

1703276 R weigh (2022 06 24)
CFE: 27.05.01 7, 9, 11

1703300 Miraboka (2022 10 26, 2022 04 26) 32, 33
1703355 L LX Hausys (2022 11 03, 2022 11 01)

CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13 12
1703386 LAC BLEU (2022 10 19, 2022 05 30) 3, 5
1703438 Manifesto (2022 09 07, 2022 04 18) 34, 35
1703545 H (2022 11 09, 2022 05 17)

CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 39
1703550 CHANEL (2022 09 16) 10, 16, 20, 21, 44,
1703562 EGT MULTIPLAYER (2022 07 14, 2022 01 18)

CFE: 26.01.03, 26.11.01, 
27.05.10, 29.01.12

9, 28, 37, 38, 
41, 42

1703605 Reloa (2022 02 14, 2021 08 16)
CFE: 27.05.01 1, 2, 3, 5, 21

1703645 PINK Truffle (2022 06 03)
CFE: 26.01.06, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14 30

1703660 VLT GLOBAL SOLUTION  
(2022 07 14, 2022 01 18)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 28, 37, 38, 41, 42

1703706 D&O CM (2022 08 31, 2022 06 16)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 35, 36, 37, 42

1703756 Coraltravel Group (2022 10 18)
CFE: 01.03.02, 26.01.01, 
27.05.01, 29.01.15

39, 43

1703776 LITTLE COFA (2022 10 19)
CFE: 27.05.01 8, 11

1703812 SUPER BARKING (2022 11 07)
CFE: 26.01.03, 27.05.01 7, 10, 14, 40, 42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1696366, 1703259, 1703605 

2  1696366, 1703605 

3  1703386, 1703605 

5  1329159, 1459826, 1686376, 1702874, 1703259, 1703386, 1703605 

7  1702449, 1702744, 1703276, 1703812 

8  1703776 

9  1496598, 1531547, 1702744, 1702914, 1702915, 1703000, 1703024,
 1703217, 1703276, 1703562, 1703660 

10  1703550, 1703812 

11  1703276, 1703776 

12  1702744, 1703355 

14  1702590, 1702632, 1702869, 1703812 

16  1703217, 1703550 

18  1702590, 1702632, 1702869 

19  1682422, 1702781 

20  1702590, 1703550 

21  1702470, 1703550, 1703605 

25  1702590, 1702914, 1702915 

28  1703000, 1703217, 1703562, 1703660 

30  1703645 

32  1703300 

33  1703300 

34  1703438 

35  1682422, 1702787, 1703217, 1703438, 1703706 

36  1417818, 1702424, 1702787, 1703706 

37  1682422, 1702424, 1703000, 1703562, 1703660, 1703706 

38  1703000, 1703217, 1703562, 1703660 

39  1496598, 1702824, 1703031, 1703545, 1703756 

40  1703812 

41  1702404, 1702914, 1702915, 1703000, 1703217, 1703562, 1703660 

42  1531547, 1702558, 1702914, 1702915, 1703000, 1703024, 1703259,
 1703562, 1703660, 1703706, 1703812 

43  1702558, 1702824, 1703031, 1703756 

44  1703550



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.

543057 Jens Poulsen Holding ApS
2022 09 13 25

543418 FLEXSPACE NO 2 LLP
2022 09 27 35, 36

543419 FLEXSPACE NO 2 LLP
2022 09 27 35, 36

543531 FLEXSPACE NO 2 LLP
2022 09 27 35, 36

545107 DOZ  
SPÓŁKA AKCYJNA
2022 11 22 3

546983 ARGONAUTS MEDIA GROUP  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 12 19 35



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1680415 Hugo Boss Trade Mark Management  
GmbH & Co. KG
2022 12 19 9

1681637 Squad Mobility B.V.
2022 12 21 9
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