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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 23 stycznia 2023 r. Nr ZT4

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) 477174 (220) 2017 10 03
(731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WARSZAWSKA ROTUNDA
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, 
usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi wynajmowa-
nia miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych, pro-
mocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, promocja inwestycji 
w zakresie nieruchomości, w tym centrów biurowych, han-
dlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, marke-
ting i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, na-
ukowej i oświatowej, organizowanie wystaw, targów i kon-
kursów w celach reklamowych i handlowych, organizowanie 
targów i wystaw handlowych w zakresie budownictwa, 
urbanistyki, architektury i technologii, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], usługi marketingowe związane z obrotem nieru-
chomościami, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marke-
tingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nie-
ruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodaro-
wania, sprzedaży, użyczenia, zarządzanie działalnością go-
spodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, po-
moc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu 
nieruchomościami, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach 
działalności obiektów biurowych i handlowych, organizowa-
nie przetargów na rynku obrotu nieruchomościami, organi-
zowanie aukcji, organizowanie i prowadzenie aukcji nieru-
chomości, analizy kosztów, analizy rynkowe, badanie w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, 
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 36 usługi 
finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości 
hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim 
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, 
bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowa-
dzenie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych, 
usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitało-
wych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące 
kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usługi 
w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy uży-
ciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji 
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płat-
niczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektro-
niczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowe-
go, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usłu-
gi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i poży-

czek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowa-
nia komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie 
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nierucho-
mości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finanso-
wych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi 
funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami in-
westycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, 
tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie usta-
nawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie 
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli 
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożycz-
kami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finanso-
wa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, le-
asing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownic-
twa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośred-
nictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie 
kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarzą-
dzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro-
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi po-
średnictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania ob-
ligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, 
usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie 
przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo 
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depo-
zytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane 
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami warto-
ściowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo 
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo 
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradz-
two walutowe, usługi udostępniania informacji oraz noto-
wań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczą-
cych inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót 
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowa-
ne usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi 
informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie fi-
nansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio-
we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi związane 
z nieruchomościami, usługi w zakresie administrowania i za-
rządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z lokalami biurowymi, handlowymi, 
usługowymi i mieszkalnymi, zarządzanie majątkiem nieru-
chomym, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy nierucho-
mości, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy powierzchni 
i pomieszczeń biurowych, usługowych i handlowych, wyna-
jem lokali na cele biurowe, organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych nie-
ruchomości, wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osie-
dlowymi, biurowymi lub użytkowymi, wyceny nieruchomo-
ści, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
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mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i admini-
strowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, usługi doradztwa w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, usługi pośrednictwa w spra-
wach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakre-
sie kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowych, usługi wyszukiwania i pomocy w zakresie na-
bywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
obiektów biurowych i budownictwa mieszkalnego, inwesto-
wanie kapitału w nieruchomości, finansowanie nieruchomo-
ści, 41 usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kon-
kursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebi-
scytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, 
muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, filmu, 
audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie loterii, or-
ganizowanie i prowadzenie balów, imprez okolicznościo-
wych, koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wy-
staw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kul-
tury, edukacji i rozrywki, usługi informacji o edukacji, o im-
prezach rozrywkowych, programowanie serwisów informa-
cyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywanie ser-
wisów informacyjnych do emisji, usługi informacji dotyczące 
działalności kulturalnej, rozrywka, działalność sportowa i kul-
turalna, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi 
galerii sztuki, reportaże fotograficzne, informacja o wypo-
czynku, zapewnienie infrastruktury wypoczynkowej, usługi 
w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek, 
tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym w formie 
elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników 
i map turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów 
rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi kateringowe dla celów konferencyjnych, bary szybkiej 
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ra-
mach działalności obiektów biurowych i handlowych, czaso-
wy wynajem powierzchni biurowej, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy, targi i spotkania, udostęp-
nianie powierzchni na spotkania, udostępnianie sal konfe-
rencyjnych, biur, tymczasowe zakwaterowanie, usługi dorad-
cze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, 45 usługi w zakresie ochrony osobistej osób, 
sprzętów i nieruchomości, badanie stanu prawnego nieru-
chomości, usługi prawne w zakresie przygotowywania 
umów, administrowanie prawami autorskimi, licencjonowa-
nie praw autorskich.

(210) 498849 (220) 2019 04 16
(731) MELISSA KIKIZAS ANONYMI VIOMICHANIKI KAI 

EMPORIKI ETAIRIA TROFIMON, Ateny, GR
(540) (znak słowny)
(540) PRIMO GUSTO
(510), (511) 29 pomidory przetworzone i produkty z pomi-
dorów przetworzonych ujęte w tej klasie, pasty pomidoro-
we, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do gotowania, 
jadalne oleje i tłuszcze, oliwki konserwowane, 30 makarony, 
makarony tradycyjne, makarony zawierające nadzienia, ma-
karon pełnoziarnisty, tortellini, pierożki ravioli, mąka i pro-
dukty zbożowe, kasza manna, proszek do pieczenia, syropy 
i melasa, drożdże, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, 
sosy pomidorowe.

(210) 508070 (220) 2019 12 15
(731) KLIMIUK PIOTR ADRIAN GABINET INTERNISTYCZNO- 

-REUMATOLOGICZNY, Białystok

(540) (znak słowny)
(540) ART MEDICA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej ko-
smetyków i środków perfumeryjnych, biżuterii i minerałów, 
substancji dietetycznych dla celów medycznych, suplemen-
tów diety, żywności dietetycznej dla celów leczniczych, 
żywności dla niemowląt, usługi w zakresie obrotu dziełami 
sztuki, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, 41 usługi związane z prezentacją dzieł sztu-
ki, upowszechnianie sztuki poprzez organizowanie wystaw 
dzieł sztuki w tym malarstwa, rzeźby, rysunku, instalacji, fil-
mów i sztuki performance, organizowanie wernisaży, organi-
zowanie i prowadzenie wykładów, szkoleń, konferencji, sym-
pozjów, zjazdów, seminariów i konkursów z zakresu kultury 
i sztuki oraz z zakresu medycyny i kosmetologii, wypożycza-
nie dzieł sztuki dla wystaw muzealnych.

(210) 512640 (220) 2020 04 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE 

BIMBER ALKOHOLE KRAFTOWE WYKONANA 
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI NADZOROWANA 
PRODUKCJA

(531) 02.09.14, 05.07.02, 19.07.01, 24.03.01, 19.09.02, 26.11.03, 
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje].

(210) 519008 (220) 2020 10 02
(731) POROZUMIENIE RADIOWE PLUS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sedno sprawy
(510), (511) 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje dru-
kowane, afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i nalep-
ki, periodyki, czasopisma, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, kalendarze, papeteria, materiały piśmienne, artykuły 
biurowe zawarte w tej klasie, 35 reklama i usługi reklamowe, 
przygotowanie materiałów reklamowych, wynajem po-
wierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem 
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, usługi rozpowszechniania ma-
teriałów reklamowych, usługi agencji impresaryjnej, usługi 
agencji reklamowej, prowadzenie reklamy i promocji osób 
trzecich, badanie rynku i opinii publicznej, opracowywanie 
i produkcja reklam prasowych, radiowych i telewizyjnych, 
usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie pro-
gramów i materiałów reklamowych, informacja handlowa 
i biznesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalno-
ści gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub re-
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klamowych, 38 rozpowszechnianie programów radiowych 
i telewizyjnych, retransmisja programów, opracowywanie 
i przekazywanie wiadomości z zakresu aktualności, sportu, 
rozrywki, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych i roz-
rywkowych, rozrywka radiowa i telewizyjna, organizacja cza-
su wolnego, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, 
spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kultural-
nych, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, 
wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie opracowywania 
reportaży, organizowanie i rozpowszechnianie programów 
edukacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji, 
w tym za pośrednictwem internetu, produkcja i montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, sporządzanie programu 
telewizyjnego i radiowego, realizacja transmisji radiowych, 
radiowe programy rozrywkowe, radiowe i telewizyjne usłu-
gi rozrywkowe, przygotowywanie programów radiowych, 
produkcja radiowych programów rozrywkowych, świadcze-
nie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, usłu-
gi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi produkcji 
radiowej, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, usługi 
w zakresie produkcji programów radiowych.

(210) 519329 (220) 2020 10 12
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) System Partnerski Bankier.pl
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące 
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamo-
wych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja 
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza 
odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, dokony-
wanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, do-
starczanie biznesowych informacji marketingowych, dostar-
czanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji 
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych online, działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron in-
ternetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja staty-
styk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing 

bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący pro-
mocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing interne-
towy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunko-
wany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia 
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promo-
cyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach reklamowych, planowanie strategii marketingo-
wych, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w za-
kresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów re-
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów mar-
ketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów re-
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach rekla-
mowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam, 
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, projektowanie badań marketingowych, projektowa-
nie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulo-
tek reklamowych, promocja online sieci komputerowych 
i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodar-
czej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, pro-
mowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, 
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta 
program, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie 
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promo-
wanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszcza-
nie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w re-
klamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygoto-
wywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampa-
nii reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam 
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie re-
klam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów 
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promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie 
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów rekla-
mowych online, publikowanie tekstów reklamowych, reda-
gowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, 
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi 
reklamowe, reklama online poprzez komputerowe sieci ko-
munikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materia-
łów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektro-
niczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie pu-
bliczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów 
badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców online 
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, 
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowy-
mi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą marketin-
gu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem telefonu, 
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe 
i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy online, reklamy 
prasowe (przygotowywanie -), reklamy telewizyjne, repro-
dukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skom-
puteryzowana promocja działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworze-
nie reklamowych i sponsorowanych -), telemarketing, two-
rzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie online przewodników reklamowych zawierających towa-
ry i usługi osób trzecich prowadzących handel online w In-
ternecie, udostępnianie raportów marketingowych, udziela-
nie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji 
związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji 
reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania 
sponsorów, usługi marketingowe, usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingo-
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi 
marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicz-
nego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania 
w zakresie reklamy, usługi promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem środków audiowizual-
nych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, usługi promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi 
promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone 
za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjno-marketin-
gowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi redakto-
rów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, 
usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji fi-
nansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi rekla-
mowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i marketingowe, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe 

i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, 
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi rekla-
mowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsa-
mości marki, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sie-
ci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie promocji 
usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów war-
tościowych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towa-
rów, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy da-
nych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi 
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, 
usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe 
związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związa-
ne z robotami publicznymi, usługi reklamy graficznej, usługi 
reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w za-
kresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu 
gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, 
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakre-
sie promocji, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w za-
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem telefonu, usługi w zakresie promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowa-
nia tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi 
w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy praso-
wej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tożsamości 
korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usłu-
gi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi 
w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w me-
diach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi 
współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością 
online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktuali-
zacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, wydawa-
nie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób 
trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, zarzą-
dzanie promocją sławnych osób, zawieranie umów reklamo-
wych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy 
i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja finan-
sowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 
świadczenie usług finansowych za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe 
świadczone przez Internet, usługi finansowe świadczone 
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi fi-
nansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, 
usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi fi-
nansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi infor-
macyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi pośred-
nictwa finansowego, skomputeryzowane usługi informacyj-
ne dotyczące ubezpieczeń, usługi doradcze dotyczące 
umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące rosz-
czeń ubezpieczeniowych, usługi doradcze i informacyjne 
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dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi dorad-
cze w zakresie ubezpieczeń, usługi informacyjne i konsulta-
cyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, usługi informacyj-
ne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi 
informacyjne związane z ubezpieczeniem, zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie szacowania 
i wycen mienia, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 
usługi wyceny antyków [ocena], udzielanie informacji, kon-
sultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie 
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi wyce-
ny mienia i majątku, usługi wyceny nieruchomości, wycena 
finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena 
w kwestiach majątku nieruchomego, wyceny finansowe nie-
ruchomości, usługi w zakresie kredytowania i udzielania po-
życzek, usługi w zakresie leasingu i factoringu, usługi w za-
kresie operacji bankowych i opłat ratalnych, usługi sprzedaży 
ratalnej, usługi w zakresie pośrednictwa maklerskiego 
na giełdach, usługi giełdowe, usługi bankowe, usługi w za-
kresie działalności finansowej, 38 udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, interaktywne przesyłanie treści 
wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi wideoteksto-
we, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej trans-
misji medialnych treści rozrywkowych, pakietowa transmisja 
danych i obrazów, przesyłanie danych za pośrednictwem 
środków elektronicznych, przekazywanie informacji za po-
mocą środków elektronicznych, przesyłanie [transmisja] wia-
domości, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednic-
twem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, 
przesyłanie wiadomości, telekomunikacja informacyjna 
(w tym strony internetowe), telekomunikacja informacyjna, 
telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali 
komputerowych, telematyczna transmisja danych i przekaz 
plików, transfer cyfrowy danych, transmisja danych, transmi-
sja danych na rzecz osób trzecich, transmisja danych, wiado-
mości i informacji, transmisja dźwięku, wideo i informacji, 
transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, transmisja 
dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multime-
dialnych, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, 
transmisja filmów wideo, transmisja informacji do celów biz-
nesowych, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz 
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, trans-
misja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomu-
nikacyjnych, transmisja informacji poprzez systemy komuni-
kacji wideo, transmisja informacji poprzez kody telematycz-
ne, transmisja informacji do celów domowych, transmisja in-
formacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji 
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sie-
ci komunikacyjnych, transmisja krótkich wiadomości, trans-
misja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku, 
muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja nagrań 
dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, trans-
misja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multi-
medialnych, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja 
wiadomości i obrazów, usługi agencji prasowej [komunika-
cja], usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych 
w zakresie transmisji elektronicznej, użytkowanie elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, użytkowanie sieci teleko-
munikacyjnej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, 
wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] za-
kładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wysyła-
nie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 
41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, konferencje (organizowanie 

i obsługa), usługi w zakresie szkoleń na odległość, usługi na-
uczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi 
dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i perio-
dyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawar-
tych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 522591 (220) 2020 12 23
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) MORSKA SKAŁA
(510), (511) 19 betonowa kostka brukowa, betonowe płyty 
chodnikowe.

(210) 525016 (220) 2021 02 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY AMERYKAŃSKIE GOLD QUALITY 

GOLD ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA PRODUKT 
BEZGLUTENOWY wysoka zawartość białka bez dodatku 
fosforanów NA 100g PRODUKTU 185g mięsa

(531) 05.01.02, 08.05.01, 08.05.03, 24.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 29 Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie 
mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa.

(210) 526365 (220) 2021 03 19
(731) LISIECKI PRZEMYSŁAW PEEL, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) Sugarcubes
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: żywność dla diabetyków, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: suplementy diety, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: artykuły spożywcze dla 
diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pieczywo dla 
diabetyków, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: paski testowe do pomiaru poziomu 
glukozy we krwi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: aparaty do badania poziomu cukru 
we krwi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: urządzenia do mierzenia poziomu cukru 
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we krwi [glukometry], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zestawy testów medycznych 
do kontroli diabetyków do użytku domowego, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
igły do robienia zastrzyków do użytku medycznego, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: igły do robienia zastrzyków, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: strzykawki do insuli-
ny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: peny do podawania insuliny, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: peny in-
sulinowe sprzedawane puste, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pompy insulinowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: futerały na instrumenty medyczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
futerały przystosowane do narzędzi medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: skarpety dla diabetyków, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: opaski podtrzymu-
jące [bandaże], Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do mierzenia poziomu 
cukru we krwi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do monitorowania po-
ziomu glukozy we krwi, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia medyczne 
do mierzenia poziomu glukozy we krwi, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia do badania poziomu glukozy we krwi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: etui 
na przybory do pisania, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: naklejki, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: saszetki 
biodrowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: etui, futerały na dokumenty, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: etui na igły, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: żywność dla diabetyków, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: suplementy diety, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: pieczywo dla diabetyków, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: aparaty do badania poziomu cukru we krwi, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi 
[glukometry], Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: zestawy testów medycznych 
do kontroli diabetyków do użytku domowego, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produk-
tami: igły do robienia zastrzyków do użytku medycznego, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: igły do robienia zastrzyków, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
strzykawki do insuliny, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: peny do podawa-
nia insuliny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: peny insulinowe sprzedawane 
puste, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: pompy insulinowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 

futerały na instrumenty medyczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: futerały 
przystosowane do narzędzi medycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
skarpety dla diabetyków, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z następującymi produktami: opaski pod-
trzymujące [bandaże], Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: urządzenia do mie-
rzenia poziomu cukru we krwi, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: urządzenia 
do monitorowania poziomu glukozy we krwi, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produk-
tami: urządzenia medyczne do mierzenia poziomu glukozy 
we krwi, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do badania poziomu 
glukozy we krwi, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: etui na przybory do pisania, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: naklejki, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: saszetki biodrowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: etui, futerały na dokumenty, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami:  
etui na igły.

(210) 532166 (220) 2021 07 28
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Remiza
(510), (511) 9 Mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, Sprzęt do przetwarzania danych, 
komputery, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwa-
rzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo-
wego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urzą-
dzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, 
Gry telewizyjne i komputerowe, Programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Papier, tektura, karton, artykuły papierni-
cze, Urządzenia do oprawiania fotografii, Narożniki do przy-
klejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, 
Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowywania 
fotografii, Karty do albumów fotograficznych, Ramki i stojaki 
do fotografii, Papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne.

(210) 534305 (220) 2021 09 23
(731) DENTITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Implanty [protezy], Implanty [protezy] do chi-
rurgii stomatologicznej, Implanty [protezy] do użytku w chi-
rurgii żuchwy, Implanty [protezy] stosowane w chirurgii twa-
rzy, Implanty [protezy] stosowane w stomatologii, Implanty 
dentystyczne, Implanty dentystyczne wykonane z materiałów 
sztucznych, Implanty protetyczne, Implanty z materiałów 
sztucznych, Korony dentystyczne, Materiały na implanty 
do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Mosty 
do implantów do celów dentystycznych, Preparaty silikonowe 
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do implantacji kosmetycznych, Protezy i sztuczne implanty, 
Sztuczne zęby, Wsporniki implantów do celów dentystycz-
nych, Aparatura dentystyczna, elektryczna, Aparaty ortodon-
cyjne, Aparaty ortodontyczne, Aparaty rentgenowskie 
do użytku stomatologicznego i medycznego, Artykulatory 
dentystyczne, Czepki ochronne na włosy do noszenia przez 
dentystów, Części protetyczne do stomatologii, Części protez 
dentystycznych, Dentystyczne kolorniki odcieni, Dentystycz-
ne unieruchamiające podpórki do jamy ustnej do rentgena, 
Dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, Dentystycz-
ne (Urządzenia i przyrządy -), Dentystyczne urządzenia rentge-
nowskie, Dentystyczne wkłady koronowo-korzeniowe, Dłuta 
stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, Ekskawatory 
dentystyczne, Elektryczne irygatory jamy ustnej do użytku 
przez dentystów, Fotele dentystyczne, Fotele do badań wyko-
nane specjalnie do użytku stomatologicznego, Fotele do ce-
lów medycznych lub dentystycznych, Fotele specjalnie przy-
stosowane do celów stomatologicznych, Fotele stomatolo-
giczne, Gryzaki do złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania, 
Gryzaki na ząbkowanie, Gryzaki pierścienie dla ząbkujących 
dzieci, Gryzaki pierścienie do uśmierzania bólu związanego 
z ząbkowaniem, Gryzaki w formie łańcuszków do uśmierzania 
bólu związanego z ząbkowaniem, Igły do celów stomatolo-
gicznych, Instrumenty do użytku w protetyce stomatologicz-
nej, Irygatory przyzębne do użytku w leczeniu dentystycz-
nym, Jednorazowe kątnice do stomatologii zachowawczej, 
Jednorazowe końcówki wylotowe do strzykawek dentystycz-
nych, Kątnice do stomatologii zachowawczej, Klamerki [apara-
ty] na zęby, Klipsy dentystyczne do zabezpieczania istniejącej 
protezy zębowej, Końcówki wylotowe do strzykawek denty-
stycznych, Koronki na zęby, Koronki zębowe, Lampy do użytku 
z przyrządami dentystycznymi, Lampy polimeryzacyjne 
[do utwardzania materiałów stomatologicznych], Lasery 
do celów dentystycznych, Leżanki do badań wykonane spe-
cjalnie do użytku stomatologicznego, Lusterka dentystyczne, 
Lusterka ręczne do badań dentystycznych, Łyżki wyciskowe 
[dentystyczne], Masażery do dziąseł dla niemowląt, Maski 
ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, Maski 
ochronne na nos do użytku dentystycznego, Maski ochronne 
na twarz do użytku dentystycznego, Meble wykonane spe-
cjalnie do użytku dentystycznego, Miazgociągi dentystyczne, 
Międzyzębowe przyrządy do unieruchamiania, Mostki denty-
styczne, Nakładki do prostowania zębów, Nakłady koronowe 
onlay, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Oprawki 
do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, Orto-
doncja (Aparaty -), Osłony ochronne na twarz do użytku den-
tystycznego, Pistolety do amalgamatu, Podkłady dentystycz-
ne, Pojemniki ochronne na zęby, Prostnice dentystyczne, Pro-
tezy dentystyczne, Protezy stosowane w stomatologii, Protezy 
w postaci częściowych koron zębowych, Protezy w postaci 
pełnych koron zębowych, Protezy w postaci wkładów, Protezy 
z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane 
do struktury szkliwa, Protezy z porcelany o wysokiej wytrzy-
małości przytwierdzane do struktury zębiny, Przybory do wie-
szania dentystycznych zdjęć rentgenowskich, Przyrządy 
do masowania dziąseł, Przyrządy do nakładania wypełnienia 
dentystycznego, Przyrządy do regulacji zębów [aparaty orto-
dontyczne], Przyrządy do użytku przy wstawianiu sztucznych 
zębów, Przyrządy do użytku przy wstawianiu protez denty-
stycznych, Przyrządy do użytku w przygotowywaniu sztucz-
nych zębów, Przyrządy elektryczne do użytku przez denty-
stów przy pielęgnacji zębów, Przyrządy elektryczne do użytku 
przez dentystów przy pielęgnacji jamy ustnej, Przyrządy en-
dodontyczne, Przyrządy i przybory dentystyczne, Przyrządy 
[irygatory jamy ustnej] stosowane przez dentystów do płuka-
nia dziąseł, Przyrządy koagulacyjne wysokiej częstotliwości 
do celów dentystycznych, Przyrządy ortodontyczne, Przyrzą-

dy protetyczne do celów dentystycznych, Przyrządy tnące 
wysokiej częstotliwości do celów dentystycznych, Ramki 
do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, Rękawi-
ce do użytku stomatologicznego, Rękawice ochronne 
do użytku przez pracowników stomatologii, Rękawiczki latek-
sowe do celów stomatologicznych, Rurki do zastosowań den-
tystycznych, Ślinochrony [koferdamy], Sondy dentystyczne, 
Specjalne fotele do użytku stomatologicznego, Spektrofoto-
metry dentystyczne, Spektrofotometry dentystyczne do usta-
lania koloru protezy dentystycznej, Sprzęt i instrumenty chi-
rurgiczne do użytku stomatologicznego, Stomatologiczne 
kamery wewnątrzustne, Strzykawki dentystyczne, Strzykawki 
do celów dentystycznych, Stymulatory dziąseł w przestrze-
niach międzyzębowych stosowane w leczeniu dentystycz-
nym, Szczoteczki międzyzębowe do użytku w leczeniu zę-
bów, Szczypce do technicznych zabiegów dentystycznych, 
Szczypce do użytku dentystycznego, Szpilki z metali szlachet-
nych do użytku dentystycznego, Sztuczna szczęka, Sztuczne 
części zębów, Sztyfty z materiałów szlachetnych do użytku 
dentystycznego, Sztyfty korzeniowe dentystyczne, Sztyfty 
dentystyczne do sztucznych zębów, Tarcze odcinające do ce-
lów dentystycznych, Tarcze ścierne do celów stomatologicz-
nych, Uchwyty do błon rentgenowskich do użytku denty-
stycznego, Uchwyty mocujące do urządzeń wiercących 
do zastosowań stomatologicznych, Ultradźwiękowe przyrzą-
dy diagnostyczne do użytku dentystycznego, Urządzenia 
dentystyczne do frezowania, Urządzenia dentystyczne do le-
czenia obturacyjnego bezdechu sennego, Urządzenia denty-
styczne równoległościowe, Urządzenia do czyszczenia zębów 
strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, Urządze-
nia do dopasowywania sztucznych zębów, Urządzenia do do-
pasowywania protez dentystycznych, Urządzenia do naprawy 
zębów, Urządzenia do oceny choroby przyzębia, Urządzenia 
do odlewów dentystycznych, Urządzenia do polerowania zę-
bów do użytku przez dentystów, Urządzenia do powielania 
dentystycznych filmów rentgenowskich, Urządzenia do roz-
poznawania choroby przyzębia, Urządzenia do użytku przez 
techników dentystycznych, Urządzenia do użytku przez asy-
stentów stomatologów, Urządzenia do użytku przy wytwarza-
niu sztucznych zębów, Urządzenia do użytku w ortodoncji, 
Urządzenia do wyświetlania obrazów dentystycznych, Urzą-
dzenia do wytwarzania protez dentystycznych, Urządzenia 
do zastosowania promieniowania laserowego do celów den-
tystycznych, Urządzenia i przyrządy dentystyczne, Urządzenia 
kolimacyjne wskazujące pozycję do dentystycznych urządzeń 
rentgenowskich, Urządzenia odsysające do użytku denty-
stycznego, Urządzenia RTG do obrazowania stomatologiczne-
go, Urządzenia wibrujące do podgrzewania wosków denty-
stycznych, Wiertła dentystyczne, Wiertła dentystyczne do cię-
cia, Wiertła do użytku w stomatologii, Wiertła do wiertarek 
dentystycznych, Wiertła stomatologiczne, Wszczepialne pro-
tezy, Zamki do aparatów ortodontycznych, Zamki ortodon-
tyczne [aparaty ortodontyczne] do stosowania w prostowaniu 
zębów, Zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zę-
bów, 35 Analiza danych biznesowych, Analizy biznesowe ryn-
ków, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospo-
darczej, Badania rynku i analizy biznesowe, Doradztwo w za-
kresie zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie efektywno-
ści biznesowej, Doradztwo w zakresie organizacji przedsię-
biorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo handlo-
we w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo biz-
nesowe dotyczące finansowania rozwoju, Zarządzanie i do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Księgo-
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wość i rachunkowość, Doradztwo w zakresie marketingu, Do-
radztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo bizneso-
we w zakresie marketingu strategicznego, Dostarczanie infor-
macji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Marketing wydarzeń i szkoleń, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, Usługi marketingowe w dziedzi-
nie stomatologii, Usługi reklamowe i marketingowe, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Reklama i marketing, 
Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketin-
gowe online, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opra-
cowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i rekla-
mowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opraco-
wywanie strategii i pomysłów marketingowych, Planowanie 
strategii marketingowych, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w internecie, Promowanie działalności gospodarczej, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, 
Dostarczanie informacji na temat reklamy, Gromadzenie infor-
macji związanych z reklamą, Kampanie marketingowe, Infor-
macja marketingowa, Usługi w zakresie tworzenia marki (rekla-
ma i promocja), Doradztwo w dziedzinie zarządzania działal-
nością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie za-
rządzania marketingowego, Doradztwo marketingowe w za-
kresie mediów społecznościowych, Projektowanie badań 
marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, Reklama online za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, Reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklamy 
online, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
mocą mediów społecznościowych, Marketing internetowy, 
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymaliza-
cja stron internetowych, 36 Usługi doradztwa inwestycyjnego 
i planowania finansowego, Usługi finansowe, Usługi doradcze 
w zakresie planowania finansowego, Doradcze usługi zarzą-
dzania finansowego, Doradztwo podatkowe, Konsultacje po-
datkowe, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi w zakresie 
kapitału ryzyka i zarządzania kapitałem ryzyka, Administrowa-
nie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów 
leczenia dentystycznego, Administrowanie i wystawianie po-
lis ubezpieczeniowych w zakresie opieki dentystycznej, Admi-
nistrowanie przedpłaconymi planami opieki zdrowotnej, Ad-
ministrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świad-
czeń z zakresu leków na receptę, Administrowanie ubezpie-
czeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, Finan-
sowanie opieki zdrowotnej, Gwarantowanie płatności kosztów 
leczenia na rzecz podróżnych z zagranicy, Gwarantowanie 
pokrycia kosztów leczenia na rzecz podróżnych, Organizowa-
nie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania badań i pro-
cedur medycznych na rzecz osób będących w potrzebie, Or-
ganizowanie finansowania wydatków medycznych, Programy 
oszczędnościowe dotyczące opieki zdrowotnej, Programy 
oszczędnościowe związane ze zdrowiem, Programy oszczęd-
nościowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, Prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia medyczne, Ubez-
pieczenie zdrowotne, Usługi doradztwa i pośrednictwa zwią-
zane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, Usługi finansowania 
kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz instytucji badawczych, 
Usługi finansowania związane z opieką dentystyczną, Usługi 
gwarantowania ubezpieczeń medycznych, Usługi gwaranto-
wania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi pośrednictwa w za-
kresie ubezpieczeń medycznych, Usługi ubezpieczeń denty-
stycznych, Usługi ubezpieczenia medycznego świadczone 
na rzecz firm, Usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków 
medycznych, Usługi zarządzania finansowego dotyczące in-

stytucji medycznych, Usługi zarządzania finansowego związa-
ne z instytucjami dentystycznymi, 41 Usługi w zakresie eduka-
cji zdrowotnej i kształcenia praktycznego, organizacji wykła-
dów, seminariów, sympozjów, spotkań tematycznych, konfe-
rencji, kongresów i konsultacji w zakresie medycyny, zwłaszcza 
stomatologii, medycyny estetycznej, promocji zdrowia i zdro-
wego stylu życia, Usługi wydawnicze w zakresie publikacji 
książkowych i prasowych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Na-
uczanie pielęgnacji stomatologicznej, Doradztwo w zakresie 
szkoleń medycznych, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, 
promocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe z za-
kresu zdrowia, Nauczanie i szkolenia, Organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Orga-
nizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Organizo-
wanie kursów szkoleniowych, Organizowanie programów 
szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, 
Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
Szkolenia personelu, Szkolenia w zakresie obsługi urządzeń 
i instrumentów naukowych do badań laboratoryjnych, Szkole-
nia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie higieny, 
Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, Usługi szkole-
nia dla personelu, Usługi szkolenia zawodowego, Zapewnia-
nie szkoleniowych kursów medycznych, Zapewnianie szkoleń 
online. Doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, Doradz-
two w zakresie szkoleń, Instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, 
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Medyczne usługi 
edukacyjne, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Nauczanie 
w zakresie zdrowia, Opracowywanie podręczników edukacyj-
nych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie 
i prowadzanie sympozjów naukowych, Organizowanie konfe-
rencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji 
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Organizowanie 
pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie prezentacji 
do celów edukacyjnych, Organizowanie seminariów, Organi-
zowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Or-
ganizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywie-
nia, Organizowanie wykładów, Organizowanie zajęć dydak-
tycznych, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Pro-
wadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pa-
cjentów, Prowadzenie edukacyjnych programów wspierają-
cych dla pracowników służby zdrowia, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Prowa-
dzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie semi-
nariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, 
Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publikacja prac na-
ukowych, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie 
wyników prób klinicznych dotyczących preparatów farma-
ceutycznych, Seminaria edukacyjne, Seminaria edukacyjne 
dotyczące terapii kosmetycznej, Świadczenie usług edukacyj-
nych w zakresie zdrowia, Sympozja związane z edukacją, Szko-
lenia techniczne związane z higieną, Szkolenia w dziedzinie 
medycyny, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenia, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące medycyny, Usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, Usługi nauczania dotyczące medycyny, Usługi 
nauczania związane z branżą stomatologiczną, 44 Usługi me-
dyczne, Kompleksowe usługi medyczne, stomatologiczne, 
zwłaszcza w zakresie stomatologii zachowawczej i estetycz-
nej, implantologii, protetyki, ortodoncji, endodoncji, chirurgii 
stomatologicznej, rentgenodiagnostyki, periodontologii, pe-
dodontyki, profilaktyki stomatologicznej (dentystycznej), le-
czenia stomatologicznego w narkozie oraz sedacji, Analiza 
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kosmetyczna, Dopasowywanie protez, Doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Doradz-
two związane ze stomatologią, Elektroliza do celów kosme-
tycznych, Elektroliza kosmetyczna, Gabinety pielęgnacji skóry, 
Implantacja (wszczepianie) włosów, Informacja medyczna, 
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Kliniki, Kliniki 
medyczne, Ochrona zdrowia, Usługi w zakresie zorganizowa-
nej opieki zdrowotnej, Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi 
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Profesjonalne doradz-
two w zakresie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], Usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
Udzielanie informacji zdrowotnej, Konsultacje dentystyczne, 
Konsultacje medyczne, Obrazowanie rentgenowskie do ce-
lów medycznych, Opieka medyczna i analizy związane z le-
czeniem pacjenta, Pielęgnacja urody, Pomoc stomatologicz-
na, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Świad-
czenie usług medycznych, Udostępnianie informacji medycz-
nych w zakresie dermatologii, Udzielanie informacji na temat 
stomatologii, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie po-
rad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Udzielanie 
wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi asy-
stenta dentysty, Usługi medycyny kosmetycznej i plastycznej, 
Usługi czyszczenia zębów, Usługi dentystyczne, Usługi derma-
tologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi diagnosty-
ki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące im-
plantów protetycznych, Usługi doradcze dotyczące pielęgna-
cji urody, Usługi doradcze dotyczące problemów medycz-
nych, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicz-
nych, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi 
farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi gabinetów 
odchudzania, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycz-
nej, Usługi medycyny estetycznej, Usługi klinik medycyny es-
tetycznej, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi koloryzacji brwi, 
Usługi koloryzacji rzęs, Usługi konsultacyjne dotyczące pielę-
gnacji urody, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi lecz-
nicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie 
usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze związane z od-
rastaniem włosów, Usługi lekarskie, Usługi medyczne w zakre-
sie leczenia skóry, Usługi nitkowania brwi, Usługi obrazowania 
medycznego, Usługi oceny medycznej, Usługi odsysania tłusz-
czu, Usługi ortodontyczne, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pie-
lęgnacji urody, Usługi rentgenowskie, Usługi spa medycznych, 
Usługi tatuażu brwi, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi trwałe-
go podkręcania rzęs, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w za-
kresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie mikro-
pigmentacji, Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą 
lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie 
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie wy-
bielania zębów, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, 
Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi zabiegów na cellu-
lit, Usuwanie cellulitu z ciała, Uzupełnienie włosów, Wstawia-
nie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, Wstrzyki-
walne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Wy-
konywanie badań medycznych, Wypożyczanie instrumentów 
stomatologicznych, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne 
dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy, Badania medyczne, Badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, Badania rentgenowskie w ce-
lach medycznych, Badania w celu oceny zagrożenia dla zdro-
wia, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie le-
ków w celach medycznych, Chirurgia, Dopasowywanie przy-
rządów protetycznych, Doradztwo świadczone za pośrednic-

twem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Dostar-
czanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Higiena i pielęgnacja 
urody, Kompilacja raportów medycznych, Medyczne badania 
osób, Monitorowanie pacjentów, Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Ocena ryzyka w zakresie 
zdrowia, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, 
Opieka pielęgniarska (Medyczna -), Opieka pielęgniarska, 
Opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia 
(HMO), Organizowanie leczenia medycznego, Ośrodki zdro-
wia, Ozdabianie ciała, Pielęgnacja urody dla ludzi, Pomoc me-
dyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Poradnic-
two medyczne, Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, 
Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycz-
nych, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie 
badań medycznych, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Przy-
gotowywanie i wydawanie lekarstw, Przygotowywanie rapor-
tów dotyczących kwestii medycznych, Sporządzanie rapor-
tów dotyczących opieki zdrowotnej, Świadczenie pomocy 
medycznej, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
Szpitale, Terapia mowy, Udostępnianie informacji medycz-
nych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Udostępnianie raportów 
dotyczących badań medycznych osób, Udostępnianie wspar-
cia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych 
leczeniu medycznemu, Udzielanie informacji dotyczących 
medycyny, Udzielanie informacji dotyczących przygotowy-
wania i wydawania leków, Udzielanie informacji medycznej, 
Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn i apa-
ratury medycznej, Udzielanie informacji z zakresu ochrony 
zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji związanych 
z usługami medycznymi, Usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem pacjentów, Usługi badań medycznych związane 
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi chirurgii ko-
smetycznej i plastycznej, Usługi doradcze dotyczące chorób 
zwyrodnieniowych, Usługi doradcze dotyczące aparatury 
i przyrządów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne dotyczą-
ce produktów medycznych, Usługi doradcze w zakresie przy-
rządów medycznych, Usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej, Usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrod-
nieniowych, Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usługi do-
radcze związane z usługami medycznymi, Usługi indywidual-
nych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
Internetu, Usługi informacji medycznej, Usługi klinik chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi 
klinik zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewle-
kłego bólu, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi opieki me-
dycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi opieki zdro-
wotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowa-
nych jednostek służby zdrowia, Usługi pomocy medycznej, 
Usługi prywatnych szpitali, Usługi świadczone przez szpitale, 
Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Usługi udostępnia-
nia placówek medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla ce-
lów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi 
w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie diagnostyki chi-
rurgicznej, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi 
w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie wybielania zębów.

(210) 538606 (220) 2022 01 11
(731) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań;  

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ECBiG

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 1 Testy na tożsamość genetyczną składające 
się z odczynników, Substancje stosowane w zestawach 
do oznaczania próbek genetycznych [nie do użytku me-
dycznego], 5 Odczynniki stosowane w genetycznej diagno-
styce medycznej, Preparaty do wykrywania predyspozycji 
genetycznych do celów medycznych, Testy identyczności 
genetycznej składające się z odczynników do użytku me-
dycznego, Preparaty chemiczne do analizy DNA [medyczne], 
9 Oprogramowanie do generowania obrazów wirtualnych, 
Urządzenia do analizowania informacji genomowej, Urzą-
dzenia do generowania obrazów wirtualnych, Urządzenia 
laboratoryjne do wykrywania sekwencji genetycznych, 
Mikromacierze DNA, Analizatory obrazów, 10 Urządzenia 
do testów DNA i RNA do celów medycznych, 38 Transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, 42 Badania genetyczne, struk-
turalna i funkcjonalna analiza genomów, Badania naukowe 
z zakresu genetyki, Badania w dziedzinie terapii genowej, 
Badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycz-
nej, Badania przesiewowe DNA do celów badań naukowych, 
Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], 
Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, Badania 
naukowe w zakresie genetyki roślin, Usługi badawczo-roz-
wojowe w dziedzinie systemów ekspresji genów, Analiza 
bakteriologiczna, analiza naukowa, Analiza w zakresie bio-
logii molekularnej, 44 Usługi w zakresie medycyny i zdrowia 
związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, Analizy 
RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania 
zagrożenia nowotworami, Badania genetyczne do celów 
medycznych, Badania DNA do celów medycznych (badania 
przesiewowe), Doradztwo genetyczne, Badania genetyczne 
zwierząt, Badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki 
lub leczenia, 45 Usługi genealogiczne, Poszukiwania gene-
alogiczne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 539405 (220) 2022 02 02
(731) TOROSSIAN BIANCA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Procentki %

(531) 01.15.21, 08.07.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych 
i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych  
sklepach.

(210) 539777 (220) 2022 02 11
(731) APATOR RECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) MOBIPLANER
(510), (511) 9 Komputerowe bazy danych, Oprogramowa-
nie, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie syste-
mowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzę-
towe, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów interneto-
wych, Aplikacje mobilne, 42 Hosting, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Wynajmowa-
nie oprogramowania, Administrowanie oprogramowaniem, 
Konsultacje w zakresie użycia oprogramowania.

(210) 540083 (220) 2022 02 18
(731) CHICKEN KING FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świecie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chrupi FAMILY CHICKEN KING

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.03, 03.07.25, 24.09.02
(510), (511) 28 Maskotki firmowe, pluszowe maskotki, misie 
pluszowe, zabawki reklamowe firmy, zabawki wypchane, 
35 Badania marketingowe, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hur-
towej i detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radia, tele-
wizji i prasy.

(210) 542040 (220) 2022 04 14
(731) KOSIOR OLGA SALON KOSMETYCZNY EUFORIA, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WL WONDER LASHES
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(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki 
do brwi, Rzęsy, Rzęsy sztuczne, Sztuczne brwi, Kleje do mo-
cowania sztucznych rzęs, Tusze do rzęs, Henna do celów 
kosmetycznych, Henna w proszku, Henna pudrowa, Farba 
do rzęs, Farba do brwi, Kosmetyki do rzęs i brwi, Odżywki 
do rzęs, Serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi, Preparaty 
kosmetyczne do rzęs, Preparaty kosmetyczne do brwi, Płat-
ki pod oczy, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
Barwniki do celów kosmetycznych, Bawełniane płatki z waty 
do makijażu, Chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, 
Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chu-
steczki nasączone preparatem do zmywania skóry, Cienie 
do powiek, Eyelinery, Eyelinery w ołówku, Kolorowe ko-
smetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Ko-
smetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele pod oczy, 
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Ko-
smetyki do użytku osobistego, Kosmetyki w formie mleczek, 
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszko-
wanej, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych ze-
stawach, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki 
w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki 
w postaci różu, Kredki do makijażu, Kredki do makijażu oczu, 
Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do twarzy do użytku 
kosmetycznego, Preparaty do makijażu, Mleczka oczyszcza-
jące do pielęgnacji skóry, Mleczko do demakijażu, Mleczka 
oczyszczające do twarzy, Mleczko kosmetyczne, Nawilżające 
płyny do skóry, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Kosme-
tyczne ołówki do brwi, Ołówki do makijażu, Ołówki kosme-
tyczne, Płyny do pielęgnacji skóry, Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do demakijażu oczu, Środki do demakijażu, Środ-
ki do demakijażu oczu, Sztyfty przeciwsłoneczne, Sztyfty 
kryjące, Produkty do pielęgnacji oczu, nielecznicze, Toniki 
do skóry, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne 
do twarzy, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów 
kosmetycznych, Zestawy kosmetyków, Naklejki do liftingu 
twarzy do celów kosmetycznych, 35 Marketing, Reklama, 
Reklama prasowa, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, 
Reklama billboardowa, Reklama na stronach internetowych 
oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych 
z promocją następujących towarów: rzęsy, Udzielanie porad 
handlowych konsumentom, Promocja sprzedaży, Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony in-
ternetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów 
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż 
wysyłkowa takich towarów jak: rzęsy, rzęsy sztuczne, sztucz-
ne brwi, kleje do mocowania sztucznych rzęs, tusze do rzęs, 
kosmetyki do rzęs, henna do celów kosmetycznych, henna 
w proszku, henna pudrowa, farba do rzęs, farba do brwi, li-
ftingi rzęs i brwi, kosmetyki do rzęs i brwi, odżywki do rzęs, 
serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi, preparaty kosme-
tyczne do rzęs, preparaty kosmetyczne do brwi, płatki pod 
oczy, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, barw-
niki do celów kosmetycznych, bawełniane płatki z waty 
do makijażu, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, 
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chu-
steczki nasączone preparatem do zmywania skóry, cienie 
do powiek, eyelinery, eyelinery w ołówku, kolorowe kosme-
tyki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosme-
tyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, ko-
smetyki, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w formie 
mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie 
sproszkowanej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w go-
towych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, 
kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, 
kosmetyki w postaci różu, kredki do makijażu, kredki do ma-

kijażu oczu, kremy do oczyszczania skóry, kremy do twarzy 
do użytku kosmetycznego, preparaty do makijażu, mleczka 
oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, 
mleczka oczyszczające do twarzy, mleczko kosmetyczne, na-
wilżające płyny do skóry, nawilżane chusteczki kosmetyczne, 
ołówki do brwi, ołówki do makijażu, ołówki kosmetyczne, 
płyny do pielęgnacji skóry, preparaty do demakijażu, prepa-
raty do demakijażu oczu, środki do demakijażu, środki do de-
makijażu oczu, toniki do skóry, toniki kosmetyczne do ciała, 
toniki kosmetyczne do twarzy, waciki do celów kosmetycz-
nych, wata do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 
41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia edukacyj-
ne, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Pokazy edukacyj-
ne, Szkolenia online, 44 Doradztwo dotyczące kosmetyków, 
Doradztwo w zakresie urody, Gabinety kosmetyczne, Nakła-
danie produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na twarz, Świadczenie usług przez 
salony piękności, Udzielanie informacji o urodzie, Usługi do-
radcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące 
pielęgnacji urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, Usługi pielęgnacji urody, Usługi salonów fryzjersko-
-kosmetycznych, Usługi spa, Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie 
pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie zabie-
gów upiększających, Usługi wizażu, Usługi zabiegów pie-
lęgnacji twarzy, Uzupełnienie włosów, Zabiegi depilacyjne, 
Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabie-
gi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi 
koloryzacji brwi, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności 
w zakresie rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi podkręcania 
rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi farbowania 
brwi, Usługi kształtowania brwi, Usługi nitkowania brwi, 
Usługi laminacji rzęs, Usługi liftingu rzęs i brwi, Usługi prze-
dłużania rzęs.

(210) 542264 (220) 2022 04 21
(731) JAMI-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chotów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTA CHATA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.09
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
papierowe materiały higieniczne, papier toaletowy, ręczni-
ki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki do nosa 
papierowe, serwetki papierowe, Opakowania z papieru lub 
kartonu, papier do pakowania, torby do pakowania, Opa-
kowania z tworzyw sztucznych, 37 Czyszczenie budynków 
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, Czysz-
czenie powierzchni handlowych, Czyszczenie pomieszczeń 
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domowych, czyszczenie urządzeń domowych, Czyszcze-
nie powierzchni podłóg, polerowanie podłóg, Czyszczenie 
przemysłowe budynków, przemysłowe gruntowne czysz-
czenie handlowych placówek gastronomicznych, sprząta-
nie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie 
budynków użyteczności publicznej, sprzątanie centrów re-
kreacyjnych, sprzątanie domów, sprzątanie domów miesz-
kalnych, sprzątanie hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie 
szkół, sprzątanie szpitali, Czyszczenie okien, Deratyzacja, 
dezynfekcja, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwa-
cja nieruchomości, Konserwacja okien, Usługi konserwacji 
podłóg, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, 
Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, Malowanie, 
Tapetowanie, Naprawcze roboty budowlane, usługi konser-
wowania dotyczące obiektów rekreacyjnych.

(210) 542385 (220) 2022 04 23
(731) POZNAŃSKI GRZEGORZ MR HOME, Skokówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h Hauss

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01
(510), (511) 20 Meble, Akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble tapicerowane, Meble skórzane, Narożniki [me-
ble], Meble wielofunkcyjne, Meble sypialne, Meble wypo-
czynkowe, Meble do siedzenia, Meble modułowe [kombino-
wane], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble kuchen-
ne, Meble z opcją zmieniania w łóżka, Zestawy mebli, Kana-
py, Sofy, Fotele, Podnóżki, Pufy [meble], Elementy meblowe, 
Płyty meblowe, Panele meblowe, Elementy metalowe mebli 
segmentowych [meble], Osprzęt niemetalowy do mebli, Gał-
ki do frontów meblowych, niemetalowe, Półki [meble], Szafki, 
Fronty szuflad, Drzwiczki do mebli, Wyroby stolarskie, Fron-
ty do szaf i szafek, 35 Sprzedaż: mebli w tym metalowych, 
biurowych, ogrodowych, szkolnych, łóżek, materacy, stelaży, 
stołów w tym metalowych, stoisk wystawowych, artykułów 
i akcesoriów wyposażenia biur, artykułów biurowych, półek, 
stojaków, luster, ram do obrazów, palet transportowych, ro-
let okiennych, tablic ogłoszeniowych, wyrobów stolarskich, 
chodzików dla dzieci, wykończeniowych elementów z two-
rzyw sztucznych do mebli, elementów służących do deko-
racji wnętrz, kadzi drewnianych do zlewania wina, urn, po-
ścieli, pojazdów dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli, 
dywanów, pokryć podłogowych, parkietów, paneli, desek, 
wykładzin, pokryć ściennych w tym tapet i oklein ściennych, 
pościeli, farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, sprzętu oświe-
tleniowego w tym lamp, żyrandoli, abażurów, artykułów 
wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD, RTV, komputerowego, 
materiałów budowlanych, artykułów instalacyjnych, sprzętu 
budowlanego, rusztowań, pojazdów, Usługi prowadzenia 
przedstawicielstwa handlowego podmiotów zagranicznych, 
Usługi agencji importowo-eksportowej, Usługi marketingo-
we, promocyjne, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych i promocyjnych, Wydawanie materiałów reklamowych, 
Wypożyczanie sprzętu biurowego, stoisk wystawowych, 
Usługi zarządzania przedsiębiorstwem, Administrowanie 
działalnością handlową i gospodarczą, Prace biurowe, usługi 

reklamowe na rzecz promocji e-handlu (e-commerce), Re-
klama internetowa, Reklama online za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej i komputerowej, Doradztwo i pośred-
nictwo w sprawach personelu, Wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, Zapewnienie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych.

(210) 542387 (220) 2022 04 23
(731) POZNAŃSKI GRZEGORZ MR HOME, Skokówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr HOME FURNITURE & DECORATIONS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 20 Meble, Akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble tapicerowane, Meble skórzane, Narożniki [me-
ble], Meble wielofunkcyjne, Meble sypialne, Meble wypo-
czynkowe, Meble do siedzenia, Meble modułowe [kombino-
wane], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble kuchen-
ne, Meble z opcją zmieniania w łóżka, Zestawy mebli, Kana-
py, Sofy, Fotele, Podnóżki, Pufy [meble], Elementy meblowe, 
Płyty meblowe, Panele meblowe, Elementy metalowe mebli 
segmentowych [meble], Osprzęt niemetalowy do mebli, Gał-
ki do frontów meblowych, niemetalowe, Półki [meble], Szafki, 
Fronty szuflad, Drzwiczki do mebli, Wyroby stolarskie, Fron-
ty do szaf i szafek, 35 Sprzedaż: mebli w tym metalowych, 
biurowych, ogrodowych, szkolnych, łóżek, materacy, stelaży, 
stołów w tym metalowych, stoisk wystawowych, artykułów 
i akcesoriów wyposażenia biur, artykułów biurowych, półek, 
stojaków, luster, ram do obrazów, palet transportowych, ro-
let okiennych, tablic ogłoszeniowych, wyrobów stolarskich, 
chodzików dla dzieci, wykończeniowych elementów z two-
rzyw sztucznych do mebli, elementów służących do deko-
racji wnętrz, kadzi drewnianych do zlewania wina, urn, po-
ścieli, pojazdów dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli, 
dywanów, pokryć podłogowych, parkietów, paneli, desek, 
wykładzin, pokryć ściennych w tym tapet i oklein ściennych, 
pościeli, farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, sprzętu oświe-
tleniowego w tym lamp, żyrandoli, abażurów, artykułów 
wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD, RTV, komputerowego, 
materiałów budowlanych, artykułów instalacyjnych, sprzętu 
budowlanego, rusztowań, pojazdów, Usługi prowadzenia 
przedstawicielstwa handlowego podmiotów zagranicznych, 
Usługi agencji importowo-eksportowej, Usługi marketingo-
we, promocyjne, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych i promocyjnych, Wydawanie materiałów reklamowych, 
Wypożyczanie sprzętu biurowego, stoisk wystawowych, 
Usługi zarządzania przedsiębiorstwem, Administrowanie 
działalnością handlową i gospodarczą, Prace biurowe, Usługi 
reklamowe na rzecz promocji e-handlu (e-commerce), Re-
klama internetowa, Reklama online za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej i komputerowej, Doradztwo i pośred-
nictwo w sprawach personelu, Wynajmowanie powierzchni 
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na cele reklamowe, Zapewnienie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, 37 Usługi w zakresie: prac 
budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, nadzoru 
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami in-
westycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowa-
niu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, prace budow-
lano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, sprzątanie 
i czyszczenie obiektów, renowacja mebli, montowanie mebli 
na wymiar we wnętrzach, wynajem pralek, 42 Projektowanie 
wnętrz, aranżacja wnętrz, dekorowanie wnętrz, projektowa-
nie mebli i ich zestawów, wzornictwo przemysłowe, tworze-
nie programów komputerowych w zakresie projektowania 
mebli, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), pro-
jektowanie graficzne, tworzenie i projektowanie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywa-
nie serwisów internetowych w zakresie meblarstwa.

(210) 545238 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ ZAPACHU DYMU PAPIEROSOWEGO

(531) 26.01.01, 26.11.01, 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręca-
nia papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papieroso-
we, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, 
fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, za-
palniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz 
części do nich służące do podgrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia 
do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektronicz-
ne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, do wyrobów tytoniowych 
i substytutów tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicz-
nych dla palaczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych 
produktów, ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palą-
cych się papierosów i cygar oraz palących się patyczków ty-
toniowych, Elektroniczne ładowalne papierośnice.

(210) 545239 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BEZ OSTRZA

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 10.01.10
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręca-
nia papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papieroso-
we, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, 
fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, za-
palniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz 
części do nich służące do podgrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia 
do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektronicz-
ne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, do wyrobów tytoniowych 
i substytutów tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicz-
nych dla palaczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych 
produktów, ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palą-
cych się papierosów i cygar oraz palących się patyczków ty-
toniowych, Elektroniczne ładowalne papierośnice.

(210) 545240 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ POPIOŁU

(531) 10.01.19, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręca-
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nia papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papieroso-
we, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, 
fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, za-
palniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz 
części do nich służące do podgrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia 
do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektronicz-
ne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, do wyrobów tytoniowych 
i substytutów tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicz-
nych dla palaczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych 
produktów, ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palą-
cych się papierosów i cygar oraz palących się patyczków ty-
toniowych, Elektroniczne ładowalne papierośnice.

(210) 545241 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODGRZEWA PRAWDZIWY TYTOŃ

(531) 05.03.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręca-
nia papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papieroso-
we, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, 
fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, za-
palniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz 
części do nich służące do podgrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia 
do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektronicz-
ne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, do wyrobów tytoniowych 
i substytutów tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicz-
nych dla palaczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych 
produktów, ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palą-
cych się papierosów i cygar oraz palących się patyczków ty-
toniowych, Elektroniczne ładowalne papierośnice.

(210) 545525 (220) 2022 07 25
(731) JOB SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) popracuj.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekru-
tacji personelu, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, 38 Łączność poprzez sieci 
komputerowe i dostęp do Internetu, Usługi komunikacyjne 
umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, Przydzielanie dostępu do baz danych w In-
ternecie, Łączność poprzez terminale komputerowe.

(210) 545745 (220) 2022 08 01
(731) CHWIŁOWICZ TOMASZ JAGUAR, Słupca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) creator menu

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe i oprogramowanie, 
programy do druku, aplikacje komputerowe do pobrania, 
aplikacje do pracy, aplikacje do pobrania na smartfony,  
16  Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 42 Doradztwo, 
projektowanie i wdrażanie systemów oprogramowania 
do komputerów, opracowywanie programów komputero-
wych i systemów informatycznych, Tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting 
stron internetowych dla osób trzecich, Hosting portali inter-
netowych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting aplika-
cji mobilnych, projektowanie graficzne broszur, projektowa-
nie graficzne do tworzenia stron www.

(210) 545783 (220) 2022 08 02
(731) INFLOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 01.01.03, 01.01.09
(510), (511) 9 Przyrządy i urządzenia optyczne, Okulary, Oku-
lary ochronne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary korekcyj-
ne, Szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, Soczew-
ki optyczne, osłony boczne do okularów, noski do okularów, 
zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, antypoślizgowe 
zaczepy na uszy do okularów, Oprawki do okularów, Futerały 
do okularów, Etui na okulary, Łańcuszki do okularów, Sznurki 
do okularów, Przyrządy i urządzenia optyczne dla celów ba-
dawczych i poznawczych, Urządzenia i przyrządy do astro-
nomii, Teleskopy, Lunety, Lunety celownicze do broni palnej, 
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Mikroskopy, Szkła powiększające, Lasery, Filtry optyczne, 
Obiektywy optyczne, Futerały na urządzenia optyczne, So-
czewki antyrefleksyjne, Lornetki, Projektory, rzutniki.

(210) 545784 (220) 2022 08 02
(731) INFLOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.01.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia audio-wideo, odbiorniki radiowe, 
radia samochodowe, anteny, anteny samochodowe, apa-
raty fotograficzne, kamery, wieże, miniwieże, radio budziki, 
gramofony, głośniki, głośniki samochodowe, słuchawki, tele-
wizory, telewizory LCD, filtry ekranowe, okulary, okulary 3D, 
kable i przewody, komputery, komputery przenośne, kasy 
fiskalne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt CD, ekrany 
i rzutniki ekranowe, telefony cyfrowe i komórkowe, tablety, 
zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, złącza 
elektryczne, zasilacze telefoniczne, futerały do telefonów 
komórkowych, etui na telefony komórkowe, przewody te-
lefoniczne, notesy elektroniczne, akumulatory do urządzeń 
elektronicznych, zapalniczki samochodowe, odbiorniki ra-
diowe montowane w pojazdach mechanicznych, kompu-
terowe programy sterujące, komputerowe systemy opera-
cyjne, komputerowe programy nagrane, gry komputerowe 
nagrane na dysku, gry komputerowe do poprania z sieci 
telekomunikacyjnej, nośniki danych, dyski magnetyczne, pa-
mięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych 
magnetyczne i optyczne, karty pamięci, dyski cyfrowe, pły-
ty CD, płyty DVD, pliki komputerowe, interfejsy, procesory, 
monitory, monitory dotykowe, urządzenia do gry działają-
ce z odbiornikiem telewizyjnym, klawiatury komputerowe, 
myszy komputerowe, joysticki, gramofony, magnetofony, 
11 Urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia 
i obróbki żywności i napojów, kuchenny sprzęt elektryczny 
do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania, 
elektryczne urządzenia do zaparzania kawy i herbaty, eks-
presy do kawy, smażarki elektryczne, przenośne urządzenia 
grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze pieczywa, opie-
kacze kanapek, aparatura chłodząca do napojów, aparatu-
ra do suszenia, aparatura do suszenia owoców, elektryczne 
urządzenia do suszenia owoców, aparatura i urządzenia 
do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia do wy-
twarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania powietrza, 
elektryczne formy do wypiekania ciasta, elektryczne formy 
do wypiekania wafli, elektryczne garnki ciśnieniowe, elek-
tryczne ogrzewacze stóp, filtry do kawy elektryczne, filtry 
do wody pitnej, frytownice elektryczne, gofrownice elek-
tryczne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, ku-

chenki, kuchenki mikrofalowe, lampy do układania włosów, 
lodówki, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, 
podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, pod-
grzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewanie 
wody (aparatura), rożna, suszarki do bielizny elektryczne, 
suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowa-
ne przy umywalkach, suszarki powietrze, szybkowary elek-
tryczne, tostery, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia 
do kąpieli, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia 
klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobiste-
go, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, instalacje klimatyzacyj-
ne do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji, dmuchawy 
elektryczne do celów wentylacyjnych, dmuchawy zimnego 
powietrza, instalacje do filtrowania powietrza w pojazdach, 
żarówki samochodowe, reflektory samochodowe, reflektory 
motocyklowe, klosze do lamp, osłony do lamp, lampy kie-
runkowskazów, lampy bezpieczeństwa, latarki, urządzenia 
do oświetlenia pojazdów, urządzenia do oczyszczania po-
wietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze 
do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w pojaz-
dach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w pojaz-
dach, części zamienne i akcesoria do wyżej wymienionych 
artykułów, 15 Instrumenty muzyczne, pokrowce oraz fute-
rały na instrumenty muzyczne, elektroniczne urządzenia 
muzyczne, instrumenty muzyczne, drewniane instrumenty 
muzyczne, tłumiki do instrumentów muzycznych, statywy 
do instrumentów muzycznych, trójnogi do instrumentów 
muzycznych, młoteczki do instrumentów muzycznych, pa-
ski do instrumentów muzycznych, szelki do instrumentów 
muzycznych, urządzenia do strojenia instrumentów muzycz-
nych, podstrunnice do strunowych instrumentów muzycz-
nych, stroiki do elektronicznych instrumentów muzycznych, 
stojaki przystosowane do podtrzymywania instrumentów 
muzycznych, statywy na nuty do instrumentów muzycz-
nych, elektroniczne tłumiki ćwiczeniowe do instrumentów 
muzycznych, torby specjalne przystosowane do przechowy-
wania instrumentów muzycznych, 28 Gry i zabawki, balony 
i baloniki, kije bilardowe, stoły i bile bilardowe, karty do gry, 
kule do gry, piłki do gry, rakiety do gry, gry automatyczne 
inne niż telewizyjne, urządzenia do gry elektroniczne inne 
niż telewizyjne, gry automatyczne lub na żetony, gry plan-
szowe, gry towarzyskie salonowe, kości do gry, kubki do ko-
ści do gry, kręgle, lalki, maskotki, misie pluszowe, marionetki, 
maski kostiumowe, koła do ruletki, tarcze oraz strzałki do gry 
w rzutki, układanki, puzzle, warcaby i szachy.

(210) 545914 (220) 2022 08 06
(731) KONIECZNY-BIELAK ANNA POLSKA KOMPANIA 

PSZCZELARSKA, Toporzysko
(540) (znak słowny)
(540) MOGETO?
(510), (511) 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, Pastylki [niemedyczne], Niemedyczne pastylki 
na bazie miodu, Niemedyczne pastylki z dodatkiem miodu 
lub pyłku pszczelego i olejku konopnego z konopi siewnych, 
Guma do żucia [niemedyczna], 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) 546744 (220) 2022 08 31
(731) GLOBALRND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź;  
MODER ANNA METERING, Buczek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBRARS

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.11
(510), (511) 9 Oprogramowanie interaktywne bazy da-
nych, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Opro-
gramowanie do eksploracji danych, Oprogramowanie 
do synchronizacji baz danych, Oprogramowanie do ser-
werów baz danych, Oprogramowanie do rozproszonego 
przechowywania cyfrowego, Pobieralne oprogramo-
wanie komputerowe do zarządzania danymi, Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania informa-
cjami, Oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiora-
mi danych, Oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie do po-
brania do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania infor-
macji i danych, Oprogramowanie do przeszukiwania 
i odnajdywania informacji, za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Oprogramowanie do zarządzania danymi 
i plikami oraz do baz danych, Aparatura nadawcza i od-
biorcza do nadawania radiowego, Aparatura optyczna 
na podczerwień.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 546934 (220) 2022 09 06
(731) TECHMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Techmo Diagnostics
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Opro-
gramowanie jako urządzenie medyczne [SaMD], do po-
brania, Programy komputerowe [oprogramowanie do po-
brania], Programy komputerowe nagrane, Urządzenia 
do lokalizowania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania 
danych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, 10 Apa-
ratura diagnostyczna do celów medycznych, Analizato-
ry do użytku medycznego, Boty do celów medycznych, 
Urządzenia i instrumenty medyczne, 38 Usługi telefonicz-
ne, Zapewnianie dostępu do baz danych, 42 Aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, Badania w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnych, Badania nauko-
we, Chmura obliczeniowa, Medyczne badania naukowe, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako 
usługa [PaaS], 44 Usługi medyczne, Usługi telemedyczne, 
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozo-
wania medycznego i leczenia.

(210) 547308 (220) 2022 09 19
(731) WRZOSEK MICHAŁ, WITKOWSKI PAWEŁ RESPO 

WYDAWNICTWO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WRZOSEK
(510), (511) 5 Suplementy diety, 41 Szkolenia, 43 Catering 
dietetyczny, 44 Usługi dietetyczne, usługi medyczne.

(210) 547473 (220) 2022 09 22
(731) MIROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIROX FABRYKA OKIEN I DRZWI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 6 Materiały budowlane metalowe, metalowe okna, 
ramy do okien, osprzęt do okien, metalowe drzwi i osprzęt 
do drzwi, rolety zewnętrzne metalowe, parapety metalowe, 
panele aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne, metalowe: okna, 
okna balkonowe, okna tarasowe, rolety, żaluzje, drzwi, drzwi 
balkonowe, drzwi tarasowe, okiennice, parapety, bramy, bramy 
garażowe, systemy okienne, systemy drzwiowe, stolarka otwo-
rowa, akcesoria do okien, akcesoria do rolet, akcesoria do żalu-
zji, akcesoria do drzwi, akcesoria do okiennic, osprzęt do okien, 
osprzęt do rolet, osprzęt do żaluzji, osprzęt do drzwi, osprzęt 
do okiennic, profile budowlane, profile okienne, profile do ro-
let, profile do żaluzji, profile do drzwi, profile do okiennic, okucia 
budowlane, okucia do okien, okucia do rolet, okucia do żalu-
zji, okucia do drzwi, okucia do okiennic, materiały budowlane, 
konstrukcje budowlane, ścianki, przegrody, witryny, ogrody 
zimowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, stolarka otwo-
rowa niemetalowa, okna, drzwi, okna i drzwi PCV, zamknięcia 
i akcesoria niemetalowe do stolarki otworowej, niemetalowe: 
okna, okna balkonowe, okna tarasowe, rolety, żaluzje, drzwi, 
drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, okiennice, parapety, bramy, 
bramy garażowe, systemy okienne, stolarka otworowa, akce-
soria do okien, akcesoria do rolet, akcesoria do żaluzji, akceso-
ria do drzwi, akcesoria do okiennic, osprzęt do okien, osprzęt 
do rolet, osprzęt do żaluzji, osprzęt do drzwi, osprzęt do okien-
nic, profile budowlane, profile okienne, profile do rolet, profile 
do żaluzji, profile do drzwi, profile do okiennic, okucia budow-
lane, okucia do okien, okucia do rolet, okucia do żaluzji, okucia 
do drzwi, okucia do okiennic, materiały budowlane, konstrukcje 
budowlane, ścianki, przegrody, witryny, ogrody zimowe, Szkło 
budowlane, Szkło izolacyjne, Szkło okienne, Szkło walcowane, 
Szkło hartowane, Szkło ciągnione, Szyby okienne, Szyby zespo-
lone, 35 Usługi sprzedaży: okien, okien balkonowych, okien ta-
rasowych, rolet, żaluzji, drzwi, drzwi balkonowych, drzwi taraso-
wych, okiennic, parapetów, bram, bram garażowych, systemów 
okiennych, stolarki otworowej, akcesoriów do okien, akcesoriów 
do rolet, akcesoriów do drzwi, akcesoriów do okiennic, osprzę-
tu do okien, osprzętu do rolet, osprzętu do żaluzji, osprzętu 
do drzwi, osprzęt do okiennic, profili budowlanych, profili okien-
nych, profili do rolet, profili do żaluzji, profili do drzwi, profili 
do okiennic, okuć budowlanych, okuć do okien, okuć do rolet, 
okuć do żaluzji, okuć do drzwi, okuć do okiennic, materiałów 
budowlanych, konstrukcji budowlanych, ścianek, przegród, 
witryn, ogrodów zimowych, szkła budowlanego, szkła izolacyj-
nego, szkła okiennego, szkła walcowanego, szkła hartowanego, 
szkła ciągnionego, szyb okiennych, szyb zespolonych, Fran-
chising, Doradztwo specjalistyczne w sprawach prowadzenia 
działalności gospodarczej, Zarządzenie w zakresie zamówień 
handlowych, Doradztwo handlowe, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, 37 Montaż stolarki budowlanej, ścia-
nek działowych, wymiana stolarki budowlanej, usługi budowla-
ne i remontowo budowlane, budowlane roboty wykończenio-
we, informacja o materiałach budowlanych, Nadzór budowlany, 
Nadzór techniczny, Usługi budowlane, Usługi konstruktorskie, 
Roboty wykończeniowe, Montaż, instalacja i wymiana okien, 
okien balkonowych, okien tarasowych, rolet, żaluzji, drzwi, 
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drzwi balkonowych, drzwi tarasowych, okiennic, parapetów, 
bram, bram garażowych, systemów okiennych, stolarki otwo-
rowej, akcesoriów do okien, akcesoriów do rolet, akcesoriów 
do drzwi, akcesoriów do okiennic, osprzętu do okien, osprzę-
tu do rolet, osprzętu do żaluzji, osprzętu do drzwi, osprzętu 
do okiennic, profili budowlanych, profili okiennych, profili do ro-
let, profili do żaluzji, profili do drzwi, profili do okiennic, okuć 
budowlanych, okuć do okien, okuć do rolet, okuć do żaluzji, 
okuć do drzwi, okuć do okiennic, materiałów budowlanych, 
konstrukcji budowlanych, ścianek, przegród, witryn, ogrodów 
zimowych, szkła budowlanego, szkła izolacyjnego, szkła okien-
nego, szkła hartowanego, szkła ciągnionego, szyb okiennych, 
szyb zespolonych.

(210) 547538 (220) 2022 09 23
(731) NIEWIAROWSKI DENIS, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF www.WolfPump.eu

(531) 03.01.24, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 11 Pompy ciepła do przetwarzania energii, 
Pompy ciepła, 37 Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych.

(210) 547638 (220) 2022 09 23
(731) KUC TOMASZ INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETINASTUDIO Centrum Siatkówki Oka

(531) 16.01.16, 26.02.16, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23
(510), (511) 44 Przeprowadzanie diagnozy chorób oczu, 
Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i le-
czeniem chorób oczu.

(210) 547639 (220) 2022 11 02
(731) SOFTNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 27.05.23, 27.05.25
(510), (511) 9 Komputery i urządzenia peryferyjne służące 
do przetwarzania informacji jak drukarki, czytniki, plotery, 
stacje dysków, monitory, klawiatury, bankomaty oraz sieci 
i systemy komputerowe, Dyskietki i dyski do komputerów, 
Programy dla maszyn cyfrowych, 35 Usługi marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe, Doradztwo w zakresie ad-
ministrowania i organizowania działalności gospodarczej, 
Pozyskiwanie i systematyzacja danych do baz danych, Kom-
puterowe zarządzanie plikami, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Zapewnienie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Sprzedaż: komputerów i urządzeń peryferyjnych 
służących do przetwarzania informacji jak drukarki, czytni-
ki, plotery, stacje dysków, monitorów, klawiatur, bankoma-
tów, sieci i systemów komputerowych, dyskietek i dysków 
do komputerów, programów dla maszyn cyfrowych, po-
jazdów, maszyn i urządzeń do produkcji elementów elek-
tronicznych, Sprzedaż oprogramowania, Reprezentowanie 
podmiotów zagranicznych, usługi prowadzenia agencji 
eksportowo-importowej, Wydawanie i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, 42 Projektowanie 
oprogramowania i systemów komputerowych, Aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów 
komputerowych, Projektowanie i rozwój sprzętu kompu-
terowego, Pomoc w zakresie technologii informatycznych, 
Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Oprogramowanie sta-
nowiące platformę do zarządzania wysyłką i wysyłaniem 
wiadomości e-mail z dostępem do pełnych danych o statu-
sach wysyłek i szczegółowej pomocy technicznej emaliowej, 
Platforma komunikacyjna jako usługa, Instalacja oprogra-
mowania na serwerach i komputerach, Usługi IT chmurowe, 
Utrzymanie serwerowni, outsourcing, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego i progra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania, Doradztwo 
w zakresie projektowania oprogramowania, systemów kom-
puterowych, technologii komputerowych, powielanie opro-
gramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, Badania naukowe i prace rozwojo-
we w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, Opinie 
techniczne w zakresie IT zakończone raportami.

(210) 547955 (220) 2022 10 10
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 04.05.04, 29.01.15
(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne, Słuchawki telefoniczne, 
Telefony komórkowe, Zestawy głośnomówiące, Baterie i ła-
dowarki do telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów, 
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Zestawy słuchawkowe, Obudowy do telefonów komórko-
wych, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
smartfonów i tabletów, Karty telefoniczne do automatów, 
Karty telefoniczne do telefonów komórkowych, Karty SIM, 
Czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, Myszy kom-
puterowe, Notesy elektroniczne, Programy komputerowe 
jako software ładowalny, Programy komputerowe nagrane, 
Urządzenia do nawigacji dla pojazdów, Urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, Urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, 
Grafiki komputerowe do pobrania, Zdjęcia, tapety na telefo-
ny i komputery do pobrania, Wygaszacze ekranu, Nagrania 
dźwiękowe, Dzwonki telefoniczne, Etui na okulary, Etui na ak-
cesoria optyczne, Głośniki, Mikrofony, Przenośne odtwarza-
cze dźwięku lub obrazu, Gry komputerowe, Gry wideo, Gry 
mobilne, Aplikacje mobilne, Programy i gry udostępniane 
za pośrednictwem Internetu, Programy i gry nagrane na no-
śnikach danych, Komputery, Peryferyjne urządzenia kom-
puterowe, Akcesoria komputerowe, Akcesoria do telefonów 
komórkowych i smartfonów, 16 Papier, Karton, Druki, Kalen-
darze, Foldery, Prospekty, Afisze, Plakaty, Fotografie, Nalepki, 
Publikacje drukowane, Czasopisma, Książki, Broszury, Mate-
riały piśmienne, Papeterie, Torby do pakowania z papieru 
i tworzyw sztucznych, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Komiksy, Gazety, Zdjęcia, Obrazy, Etui na przybory do pisania, 
24 Pościele, Poszwy, Prześcieradła, Bielizna pościelowa, Tka-
niny, Bielizna stołowa, Ręczniki, 25 Odzież, bielizna, Obuwie, 
Nakrycia głowy, 28 Zabawki, Gry za wyjątkiem gier elektro-
nicznych i zabawki, Ozdoby choinkowe, 35 Usługi z zakresu 
promocji, reklamy i marketingu, również drogą on-line, Usługi 
w zakresie sprzedaży następujących towarów: aparaty telefo-
niczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zesta-
wy głośnomówiące, ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy 
słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów 
komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty te-
lefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste 
i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputero-
we, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, 
programy komputerowe jako software ładowalny, progra-
my komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla 
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbierania działające w syste-
mie telefonii komórkowej, Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
powierzchni reklamowej w Internecie, Usługi w zakresie roz-
powszechniania folderów, materiałów promocyjnych i pró-
bek, Usługi w zakresie wynajmu sprzętu reklamowego, Usługi 
w zakresie przygotowywania opracowań statystycznych, 
mechanograficznych i stenotypicznych, Usługi w zakresie re-
jestracji, gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania 
danych, Badania marketingowe polegające w szczególności 
na określaniu odbiorców, do których dotarły przekazy rekla-
mowe, Usługi w zakresie kompilacji i wykorzystania danych 
matematycznych lub statystycznych, Usługi w zakresie bada-
nia i analizy rynku, Usługi w zakresie tworzenia baz danych, 
Usługi w zakresie organizowania promocji za pośrednictwem 
multimedialnych nośników audiowizualnych, 38 Usługi tele-
komunikacyjne, Usługi teleinformatyczne, Usługi w zakresie 
radiotelefonii mobilnej, Usługi komunikacyjne świadczone 
poprzez Internet, Usługi w zakresie poczty elektronicznej 
oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, Usługi 
w zakresie zleceń przywoławczych, Usługi w zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie udzielania informacji 
o telekomunikacji, Usługi w zakresie łączności poprzez ter-
minale komputerowe, Usługi w zakresie łączności poprzez 
sieć światłowodów, Usługi w zakresie łączności radiowej, te-
lefonicznej i telegraficznej, Usługi w zakresie nadawania tele-
gramów, Usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, Usługi 

w zakresie połączeń z Internetem za pośrednictwem teleko-
munikacji, Usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu 
dostępu do Internetu oraz do sieci komputerowych osobom 
trzecim, Usługi w zakresie udostępniania miejsc interneto-
wych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek 
pocztowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie udostępnia-
nia książek telefonicznych on-line, Usługi w zakresie kolekcjo-
nowania i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, 
Usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych 
w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, 
Usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję 
kablową, Usługi w zakresie przekazu satelitarnego, Usługi te-
lefoniczne, Usługi w zakresie przeprowadzania telekonferen-
cji, Usługi teleksowe, Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu 
telekomunikacyjnego, Usługi w zakresie telefonicznej obsługi 
klienta, Usługi w zakresie udostępniania infrastruktury teleko-
munikacyjnej zewnętrznym operatorom.

(210) 547959 (220) 2022 10 07
(731) PATERMAN JANUSZ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATERMAN CAFE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 29 Desery na bazie owoców, Bita śmietana, 30 Buł-
ki, chleb, pieczywo, bułeczki słodkie, budynie, desery na bazie 
lodów, desery na bazie owoców, czekolada, kawa, herbata, ka-
kao, czekolada pitna, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, wy-
roby cukiernicze, pralinki, pomadki, ciasta, ciastka, torty, słody-
cze, bita śmietana, lody spożywcze, naleśniki, kanapki, 32 Soki, 
piwo, woda mineralna, woda gazowana, napoje bezalkoho-
lowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje o smaku 
herbaty, napoje o smaku kawy, lemoniada, koktajle bezalkoho-
lowe, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej 
i hurtowej (również przez Internet) wyrobów piekarniczych, 
cukierniczych, ciast, tortów, kawy, herbaty, lodów, piwa, wody, 
doradztwo w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych 
i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, wydawanie mate-
riałów reklamowych, usługi reklamowe, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, fran-
chising w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych, orga-
nizowania i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, w szcze-
gólności w zakresie prowadzenia i obsługi kawiarni, restauracji, 
barów, kawiarni, restauracji i zaopatrywania w żywność i napoje, 
przygotowania dań na zamówienie oraz ich dostawy dla od-
biorców zewnętrznych - usług kateringowych, 40 Usługi palenia 
kawy, 41 Organizowanie imprez edukacyjnych i kulturalno-roz-
rywkowych, organizowanie i prowadzenie spektakli, konkursów 
i pokazów, planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościo-
wych, spotkań klubowych i towarzyskich, organizowanie balów, 
zabaw, dyskotek, organizowanie i prowadzenie zjazdów, sym-
pozjów, seminariów, kongresów i konferencji, organizowanie 
wystaw z dziedziny sportu, kultury lub edukacji, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, wynajmowanie pomieszczeń 
na konferencje, kursy, pokazy i sympozja związane z edukacją, 
rozrywką, sportem i kulturą, prowadzenie szkoleń i kształcenie 
kadr pracujących w gastronomii, 43 Usługi kawiarni, kafeterii, re-
stauracji, barów, barów szybkiej obsługi, snack-barów, stołówek, 
zaopatrywania w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowa-
nie sal na zebrania, usługi hotelarskie.
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(210) 547965 (220) 2022 10 07
(731) ITAL GOLD & ITAL SILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG MARCO GIOVANNI FINE ITALIAN JEWELLERY

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.23, 29.01.02
(510), (511) 35 Handel hurtowy i detaliczny wyrobów ze zło-
ta, srebra, diamentów, stali chirurgicznej.

(210) 548088 (220) 2022 10 12
(731) ZIĘBA ANNA, BELDA MACIEJ, HACKEMER PAWEŁ 

ALKOMEDICA SPÓŁKA CYWILNA, Karwiany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOmedica

(531) 27.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 548266 (220) 2022 10 17
(731) BEVERAGES FILLING GROUP SPÓŁKA 

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

(531) 01.15.23, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.08
(510), (511) 30 Herbata, kawa, herbata mrożona, napoje 
na bazie kawy, 32 Napoje bezalkoholowe, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, lemoniada, napo-
je energetyczne.

(210) 548309 (220) 2022 10 18
(731) AGRO-JUMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO-PLANT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 26.11.02, 
26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.04

(510), (511) 22 Nieprzerobione tekstylne materiały włókien-
nicze worki do transportu i przechowywania materiałów lu-
zem, Torby i torebki, worki, woreczki z materiałów tekstyl-
nych, siatka do belowania, siatka do paletowania, siatka ogro-
dowa, plandeki, wiązadła niemetalowe do celów rolniczych, 
sznurki, włókna naturalne, surowe włókna z tworzyw sztucz-
nych, tekstylne włókna syntetyczne, agrowłókniny, tkanina 
jutowa, plandeki ogrodowe, 35 Reklama, reklama w katalo-
gach, dystrybucja materiałów reklamowych: ulotki, prospek-

ty, druki, próbki, demonstrowanie produktów, dystrybucja 
ulotek, prospektów, usługi w zakresie agencji importowo - 
eksportowych, Doradztwo handlowe, pomoc handlowa 
w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa 
również świadczona w ramach umowy franchisingowej, 
usługi promocji towarów dla osób trzecich, usługi w zakresie 
organizowania wystaw w celach handlowych, usługi w za-
kresie kojarzenia kontrahentów handlowych i prowadzenia 
przedstawicielstw handlowych podmiotów zagranicznych 
w kraju, Usługi promocji towarów dla osób trzecich, usługi 
prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi prowadzenia 
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomu-
nikacji następujących towarów: nawozy naturalne i sztuczne, 
ziemia próchnicza, nawóz, torf, polepszacze do ziemi, ziemia 
do roślin, produkty do oczyszczania i zmiękczania wody, pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, 
leśnictwa, podkład pod farbę, farba ogniotrwała, farba bak-
teriobójcza, lakier, oleje do podłogi, preparaty do wybielania 
i inne substancje do prania, substancje do czyszczenia, wy-
gładzania, odtłuszczania i ścierania, mydła, pasta woskowa, 
pasta do parkietu, pasta do nabłyszczania, substancje ścier-
ne z wyłączeniem substancji przeznaczonych do użytku 
dentystycznego, produkty przeciw rdzy, rozpuszczalniki, 
preparaty do przeczyszczania rur, szampony do pokrywania 
podłóg, wywabiacze, odkamieniacze do użytku domowego, 
detergenty inne niż do użytku medycznego oraz inne niż 
wykorzystywane w trakcie procesu produkcyjnego, papier 
ścierny, terpentyna, produkty do zdejmowania farby, pro-
dukty do mycia, papier ścierny, kalka, produkty do odtłusz-
czania inne niż wykorzystywane w trakcie operacji produk-
cyjnych, oleje i smary przemysłowe, smarowidła, produkty 
do wchłaniania i wiązania kurzu, substancje palne łączenie 
z benzyną do motorów i substancje oświetlające, świeczki, 
knoty, wosk i pasta o przeznaczeniu przemysłowym, wosk 
do oświetlania, wosk do rzemieni, herbicydy, trutki na myszy, 
fungicydy, środki antybakteryjne, insektycydy, środki 
do zwalczania myszy i szczurów, algicydy, środki higieniczne 
dezynfekujące, środki pasożytobójcze, materiały budowlane 
laminowane i topione, wyroby ślusarskie metalowe, metalo-
we gwoździe, śruby metalowe, nakrętki metalowe, nity me-
talowe, metalowe elementy konstrukcyjne, pudełka i skrzyn-
ki metalowe, skrzynki na narzędzia metalowe, kufry i pojem-
niki metalowe, szklarnie metalowe, przenośne uchwyty me-
talowe, szklarnie przenośne metalowe, zasobniki i zbiorniki 
metalowe, pułapki na zwierzęta metalowe, rzeźby z metali 
nieszlachetnych, wieszaki metalowe, kraty i kratownice me-
talowe, złączki metalowe, zamknięcia i zasuwy inne niż części 
maszyn, szpule i bębny do zwijania metalowe, kadzie meta-
lowe, wiatrowskazy metalowe, stropy metalowe, pojemniki 
metalowe, ogrodzenia metalowe, płyty konstrukcyjne meta-
lowe, pergole metalowe, bramy i bramki metalowe, metalo-
we barierki, baseny metalowe, metalowe drabiny, paliki me-
talowe, siatki metalowe, rury metalowe, klamki do drzwi 
metalowe, drzwi metalowe, zasuwy oraz rygle metalowe, 
taborety metalowe, stopnie i podnóżki metalowe, sejfy me-
talowe, kołki metalowe, skrzynka na listy metalowe, kable 
metalowe nieelektryczne, okucia metalowe, zawiasy metalo-
we, okiennice metalowe, okna metalowe, rynny metalowe, 
kanały ściekowe metalowe, dachówki metalowe, gzymsy 
metalowe, kątowniki metalowe, klucze metalowe, drobnica 
metalowa, boazeria metalowa, dachówka metalowa, kraty 
ewakuacyjne metalowe, rusztowania metalowe, schody me-
talowe, zbrojenia, maszyny do budownictwa i prac publicz-
nych, maszyny przeznaczone dla przemysłu metalurgiczne-
go, maszyny rolnicze, obrabiarki, silniki inne niż do pojazdów 
lądowych, duże maszyny rolnicze poruszane siłami innymi 
niż ludzkimi, glebogryzarki, kosiarki ogrodowe, kruszarki, śru-
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towniki, ugniatarki, mechaniczne bębny do zwijania, pompy, 
pompy opróżniające, pompy do wierceń, betoniarki, wcią-
gniki, kompresory, elektryczne urządzenia do czyszczenia, 
urządzenia do czyszczenia, froterki elektryczne do parkietu, 
urządzenia do prania dywanów i makiet, urządzenia 
do czyszczenia wykorzystujące parę, urządzenia do spawa-
nia na gaz, lutownice na gaz, odkurzacze, urządzenia do my-
cia szyb, urządzenia do rozprowadzania pary, maszyny 
szklarskie, nieelektryczne maszyny do spawania, wiertarki, 
pompy nawadniające, zespoły prądnicowe, młoty pneuma-
tyczne, pneumatyczne sterowniki do maszyn, transportery 
pneumatyczne, piły, kozy do piłowana, piła taśmowa, brzesz-
czoty do pił, narzędzia ogrodnicze, motykograbie, motyki, 
pazurki, grabki, grabie, rydle, szpadle, sztychówki, łopaty, 
oskard, skaryfikator, małe kosy, urządzenie do siania, rozście-
łacze i roztrząsacze, napowietrzacze, grabie do trawy, walce 
do trawy, urządzenia do przycinania żywopłotów, nożyce 
ogrodowe, ręczna kosiarka ogrodowa, nożyce, sekatory, na-
rzędzia do cięcia drzew i gałęzi, sierpy, siekiery, grabie, narzę-
dzia do majsterkowania, perforatory, obcęgi, kleszcze, klucze 
jako narzędzia, narzędzia do montowania, lewarki i podno-
śniki ręczne, nożyczki, urządzenia do odklejania tapet, młotki, 
grabie, narzędzia hydrauliczne, rozpylacze środków owado-
bójczych, noże, widelce i łyżki, noże za wyjątkiem noży chi-
rurgicznych i elektrycznych, narzędzia posadzkarza do kła-
dzenia glazury i terrakoty, nożyki jako katery, wiertła, śrubo-
kręty, piły, opakowania na piły, brzeszczoty pił, narzędzia 
ręczne do ścinania, wyostrzania, przecinania, piłowania, 
ostrzenia, ścierania, dłuta, pilniki do drewna, strugi, młotki 
drewniane, urządzenia do wyrywania, pas do noszenia na-
rzędzi, pistolety jako urządzenia, węgielnice, ściskacze, szpa-
chelki, obcinak do rur, aparaty i urządzenia żeglarskie, geode-
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do waże-
nia, do mierzenia, do sygnalizacji, do kontroli i nadzoru, 
do ratownictwa i nauczania, aparaty do nagrywania, trans-
misji, odtwarzania dźwięku lub obrazu, nośniki do nagrywa-
nia magnetycznego, dyskietki, dystrybutory automatyczne 
i mechanizmy do aparatów służących do płacenia z góry 
tzw. prepaiment, urządzenia rejestrujące, maszyny do licze-
nia, oprzyrządowanie do obsługi i analizy danych i kompute-
rów, urządzenia gaśnicze, siatki i błony do ochrony upraw, 
nakolanniki z wyłączeniem nakolanników o przeznaczeniu 
ortopedycznym, rękawice ochronne, okulary ochronne, pro-
gramatory, termometry do użytku niemedycznego, urządze-
nia do zdalnego sterowania, anteny satelitarne, demodulator, 
elektryczne urządzenia do spawania, gniazdka elektryczne, 
skrzynki do przekierowania, wyłączniki samoczynne, kable 
elektryczne, anteny, maski do oddychania inne niż te 
do sztucznego oddychania, kaski ochronne, liczniki i tablice 
elektryczne, łączniki redukcyjne elektryczne, wyłączniki elek-
tryczne, domofon elektryczny, alarmy, ogniwa elektryczne, 
baterie, satelity, domofony elektroniczne, zawory sterowane 
elektrycznie, pompy przeciwpożarowe, suwaki warsztatowe, 
suwmiarki, kontakty, listwa z kontaktami, elektryczne aparaty 
pomiarowe, instrumenty pomiarowe, narzędzia miernicze, 
piony sznurkowe, bezpieczniki w tym topikowe, aparaty ra-
diowe do nadawania informacji, aparaty odbiorcze, automa-
tyczne sekretarki, kserokopiarki, urządzenia i instrumenty 
do przewodzenia, dystrybucji, transformacji, gromadzenia, 
regulowania i kierowania prądem elektrycznym, aparaty i in-
stalacje do oświetlania, grzania, wytwarzania pary, pieczenia, 
Suszenia, dystrybucji wody i instalacji sanitarnych, urządze-
nia do spalania, piecyki, fontanny, aparaty do filtrowania 
wody, aparaty i maszyny do oczyszczania i zmiękczania 
wody, wodotryski ozdobne, grille, ruszt grillowy, konwektory, 
latarki, przenośne lampy, żarówki, girlandy do użytku we-
wnętrznego i zewnętrznego, rezerwuary do spłuczek, 

spłuczki, filtry jako części instalacji domowych i przemysło-
wych, grzejniki, termy, kotły, ubikacje, krany, wanny, natryski, 
toalety, zlewy, nawilżacze, wyciągi kuchenne, wyciągi wenty-
lacyjne, maszyny i urządzenia do puryfikacji wody, klimatyza-
tory, wentylatory, urządzenia do wentylacji, kominki, piecyki 
i płyty kładzione przed kominkiem, syfony, podgrzewane 
wieszaki na ręczniki, taczki, kółka do taczek, wózki transpor-
towe, wózki ogrodowe, papier i karton oraz wyroby z tych 
materiałów i tworzyw sztucznych, książki, broszury, pędzle 
malarskie, wałki do malowania mieszkań, kleje używane 
w gospodarstwach domowych oraz kleje do papieru, wosk 
do lakowania, kauczuk, guma, gutaperka, azbest, mika, pół-
przetworzone produkty z plastiku, laseczki, listewki, pręty, 
blaszki, płaty, płytki z plastiku, materiały służące do uszczel-
niania, zatykania, izolowania, rurki giętkie niemetalowe, węże 
do podlewania, filc do uszczelniania, taśmy uszczelniające, 
łączące, izolujące, klejące z wyłączeniem tych przeznaczo-
nych do celów medycznych, papieru i gospodarstw domo-
wych, parasole, torby i worki do majsterkowania i ogrodnic-
twa, materiały konstrukcyjne niemetalowe, kamienie natural-
ne i sztuczne, cement, rzeźby z kamienia, betonu lub mar-
muru, filc do budownictwa, mosty drewniane, przegrody 
drewniane, drewno ozdobne, drewno konstrukcyjne, drew-
no półprzetworzone, drewno wzorzyste, boazeria, słupki, al-
tanki, chaty, domki, zadaszenia ogrodowe, wiaty, skrzynie 
i pojemniki na piasek do budownictwa, piasek za wyjątkiem 
piasku do odlewni, trzcina, tynk, glazura, kominki, szkło izolu-
jące, parkiet, deski, wykładziny, dachówka, tablice, rynny da-
chowe, rusztowanie, schody, konstrukcje szkieletowe, okna, 
okiennice, zawiasy, kanały ściekowe, rowy odpływowe, 
gzymsy, kątowniki, wszystkie wyżej wymienione towary nie-
metalowe: meble, w tym meble ogrodowe, meble łazienko-
we i kuchenne, lustra, ramy, okleina ścienna dekoracyjna 
nie z tekstyliów, pręty, pierścienie, haczyki, patery, wieszaki, 
karnisze niemetalowe, karnisze metalowe, rolki, szyny na fi-
ranki i zasłony, sznury spinające firanki nie z tekstyliów, pu-
dełka, kasety z drewna lub z plastików, okucia okien, mebli, 
drzwi, futryny, listwy maskujące, zasuwy, budy dla zwierząt 
domowych, regały, półki, stoliki do sortowania i układania, 
kosze, zawiasy, skrzynki na narzędzia, skrzynki na rośliny, rzeź-
by z drewna, wosku, gipsu lub z plastiku, piedestał, postu-
ment, półki, zawory i zasuwy niemetalowe inne niż części 
maszyn, kotły, poduszki inne niż do użytku medycznego, stół 
do tapetowania, stół do obrabiania drewna i metalu, sukno, 
nogi mebli, wosk do uli, koszyki na drewno niemetalowe, po-
mocniki do ogrodów, doniczki balkonowe, meble, produkty 
z drewna, kory korkowej, trzciny, sita, wikliny, limacznicy, ko-
ści, kości słoniowej, kości wielorybów, łusek, bursztynu, masy 
perłowej, macicy perłowej, piany morskiej, oraz surogaty 
wszystkich wyżej wymienionych materiałów lub z plastiku 
w szczególności bibeloty, przedmioty sztuki, skrzynki na listy 
inne niż murowane i z metalu, popiersia, skrzynki, opakowa-
nia z drewna, koszyki niemetalowe, wieszaki na ubrania, pro-
dukty z wikliny, drobne przenośne przedmioty do dekoracji, 
statuetki z drewna, kory korkowej, trzciny, sita, wikliny, limacz-
nicy, kości, kości słoniowej, kości wielorybów, łusek, burszty-
nu, masy perłowej, macicy perłowej, piany morskiej, surogaty 
wszystkich wyżej wymienionych materiałów lub plastiku, 
Pojemniki do gospodarstwa domowego nie z metali szla-
chetnych ani z platerowanych, grzebienie i gąbki, druciak, 
szczotka, przyrządy do czesania, narzędzia i materiały 
do sprzątania, szkło nieobrobione i półprzetworzone, miotły, 
śmietniki, łyżki do butów, trzepaczka do dywanów, pułapki 
na owady, wyroby garncarskie, wazy nie z metali szlachet-
nych, dzbanki, garnki, skrzynki na rośliny, doniczki, osłony 
na doniczki nie z papieru, miski, miednice, klosze, skrzynie 
na zaprawy, kastry, rzeźby z porcelany, z ziemi lub ze szkła, 
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przyrządy do podlewania, lance i pistolety zraszające, zrasza-
cze, wózki do węży, bębny ze zwijaczami, wiadra, froterki nie-
elektryczne, klamki do drzwi niemetalowe, urządzenia do su-
szenia, suszarki, podpory pod rośliny, rękawiczki ogrodowe, 
podstawki na ręczniki niemetalowe, mydelniczki, liny 
nie z kauczuku i nie do rakiet i nie do instrumentów muzycz-
nych, sznurki, namioty, zbiorniki nie do celów ratowniczych 
oraz inne niż do samochodów, torby do transportu i prze-
chowywania towarów na wagę, linki ogrodnicze, torby i to-
rebki, worki, woreczki z materiałów tekstylnych i tworzyw 
sztucznych, taśmy stosowane w budownictwie i rolnictwie, 
Siatka do belowania, siatka do paletowania, siatka rabatowa, 
obrzeża ogrodowe, folie ogrodnicze, plandeki, wiązadła nie-
metalowe do celów rolniczych, sznurki, włókna naturalne, 
sztuczne i syntetyczne oraz odzież z tworzyw naturalnych 
i sztucznych, agrowłókniny, akcesoria do pakowania, sznurki, 
namioty, torby do transportu i przechowywania towarów, 
pasek do obsługiwania odważników, linki i siatki do ochrony 
upraw, linki do wykorzystania tekstylnego, filc, moskitiery, 
obrusy nie z papieru, Pokrycie murów i tapety do murów 
z materiałów tekstylnych, rolety z materiałów tekstylnych, 
fartuchy, ubranie do majsterkowania i ogrodnictwa, buty 
za wyjątkiem butów przeznaczonych do celów medycznych, 
dywany, słomianki, maty, linoleum i inne pokrycia podłóg, 
tapety nie z materiałów tekstylnych, wycieraczki, maty anty-
poślizgowe, tapety, pokrycia podłóg i ścian z tekstyliów, por-
tyki, sanki, urządzenia do zabawy i ćwiczeń fizycznych, huś-
tawki, siatki, baseny, gry towarzyskie prowadzone na świe-
żym powietrzu, dekoracje choinek bożonarodzeniowych 
za wyjątkiem urządzeń oświetleniowych, zabawki, produkty 
rolnicze, warzywnicze, leśne oraz zboża nieprzetworzone, 
nasiona, rośliny żywe i kwiaty naturalne, kora, drewno, kwiaty 
suszone do dekoracji.
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(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty medyczne a także 
weterynaryjne, Kardiografy, Defibratory, Aparatura wytwa-
rzająca promienie rentgenowskie dla celów medycznych, 
Aparatura wytwarzającą promienie ultrafioletowe do ce-
lów medycznych, Ultrasonografy, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Dentystyczne, Strzykawki automatyczne, Igły 
do celów medycznych, Wkucia, Uchwyty, Cewniki, Kaniule, 
Rurki krtaniowe, Wenflony, Akcesoria do pobierania i badania 
krwi, Sprzęt laboratoryjny, Lejki, Płytki rozmazowe, Przybor-
niki na instrumenty medyczne, Aparatura anestezjologiczna, 
Noże chirurgiczne, Skalpele, Rękawice dla celów medycz-
nych, Stereoskopy, Lampy medyczne, Termometry dla ce-
lów medycznych, Protezy kończyn, oczu i zębów, Artykuły 
ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirur-
gii, Urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi, Ciśnieniomierze 
dla użytku medycznego, Nożyczki dla celów medycznych, 
Jednorazowe urządzenia do usuwania kleszczy, Apteczki 
samochodowe i przemysłowe, Torby i plecaki lekarskie – ra-
townicze, Wkładki ortopedyczne, Deski ortopedyczne, Za-

sobniki na leki, Manekiny reanimacyjne, 35 Usługi w zakresie 
prowadzenia agencji importowo-eksportowych, doradztwo 
fachowe handlowe w zakresie obrotu aparaturą medyczną, 
ratowniczą, laboratoryjną i literaturą medyczną, Usługi w za-
kresie informacji handlowej o aparaturze medycznej, ratow-
niczej, laboratoryjnej i literaturze medycznej, Prowadzenie 
promocji towarów, Usługi w zakresie marketingu w kraju 
i zagranicą, Prowadzenie hurtowni materiałów medycznych, 
ratowniczych, laboratoryjnych i publikacji o tematyce me-
dycznej, Publikowanie tekstów reklamowych, Organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, Organizacja pokazów 
i wystaw, Sprzedaż hurtowa i detaliczna, także za pośrednic-
twem sieci Internet produktów medycznych, farmaceutycz-
nych, ratowniczych, laboratoryjnych, aparatury medycznej, 
ratowniczej oraz laboratoryjnej, i literatury o tematyce me-
dycznej, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów i próbek reklamowych, 39 Ratownictwo medyczne 
w zakresie transportu, Usługi ratownicze w razie katastrof ko-
munikacyjnych i klęsk żywiołowych związanych z transpor-
tem, Ratownictwo medyczne w zakresie transportu i usługi 
poszukiwawcze w zakresie ratownictwa w transporcie za po-
mocą urządzeń latających, Usługi w zakresie dystrybucji, ma-
gazynowania, pakowania, przewożenia i składowania leków, 
surowców farmaceutycznych, artykułów medycznych, środ-
ków farmaceutycznych, sprzętu medycznego, Transport me-
dyczny, Transport sanitarny, Autonomiczny transport leków, 
krwi, defibrylatorów, sprzętu medycznego za pomocą urzą-
dzeń latających, 41 Usługi w zakresie prowadzenia działalno-
ści szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce medycznej, Orga-
nizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, kongresów 
i sympozjów o tematyce medycznej, Publikacje o tematyce 
medycznej, Szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego, 
oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego, 
44 Usługi medyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej, 
Prywatne kliniki medyczne, Przychodnie lekarskie, Pomoc 
medyczna, Medycyna estetyczna, Opieka medyczna i am-
bulatoryjna, Usługi lekarzy specjalistów, Usługi pielęgniarskie, 
Usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, 
Analizy medyczne i laboratoryjne, Badania medyczne, Usługi 
wykwalifikowanych ratowników w zakresie zabezpieczenia 
medycznego imprez oraz nieszczęśliwych zdarzeń loso-
wych, Ratownictwo medyczne - pomoc medyczna, Usługi 
ratownicze w razie katastrof i klęsk żywiołowych.

(210) 548349 (220) 2022 10 19
(731) PAZYRSKA RENATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STYLE OPTIC Grzegorz Pazyrski 1992

(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.03.13
(510), (511) 9 Artykuły do wyrobu okularów, Etui na okulary, 
Łańcuszki do okularów, Oprawki do okularów, Szkła do oku-
larów, Sznurki do okularów, Okulary [optyka], Okulary prze-
ciwsłoneczne, Okulary anty refleksyjne i soczewki kontakto-
we, Optyczne (soczewki), Szkła optyczne [optyka], Wyroby 
optyczne, Aparatura i instrumenty optyczne, Urządzenie 
i przyrządy do badania kontrastowego siatkówki i naczy-
niówki oka, Skanery optyczne, Optyczne artykuły, Optycz-
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ne elementy pomiarowe, Optyczne urządzenia pomiarowe, 
laboratoryjna aparatura optyczna, Laboratoryjne urządzenia 
optyczne, Aparatura optyczna na podczerwień, Urządzenia 
i przyrządy optyczne, Urządzenia testujące do sprawdzania 
urządzeń optycznych, Urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Przy-
rządy pomiarowe, Przyrządy do obrazowania, Urządzenia 
i przyrządy naukowe, Przyrządy pomiarowe z cyfrowym od-
czytem, Czujniki do przyrządów pomiarowych, Urządzenia 
i przyrządy laboratoryjne, Przyrządy miernicze, do wykry-
wania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, Urządzenia 
i przyrządy do mikroskopii skaningowej z wykorzystaniem 
przewodzenia jonowego, Kamery do szybkiego skanowania, 
Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe urządzenia steru-
jące do sterowania procesami, Kamery cyfrowe zaopatrzo-
ne w filtry, 35 Usługi detaliczne w zakresie sprzedaży: etui 
na okulary, łańcuszków do okularów, Oprawek do okularów, 
Szkieł do okularów, Sznurków do okularów, Oprawek okula-
rowych, Okularów, Okularów korekcyjnych, Okularów prze-
ciwsłonecznych, Okularów antyrefleksyjnych i soczewek 
kontaktowych, Optycznych soczewek, Szkieł optycznych, 
Wyrobów optycznych, Pojemniczków na szkła kontaktowe, 
roztwory dezynfekujące, roztwory do czyszczenia, roztwory 
do dezynfekcji i przechowywania szkieł kontaktowych, roz-
twory do przemywania oczu, sztuczne łzy i roztwory z soli fi-
zjologicznej, 40 Przetwarzanie soczewek optycznych w celu 
spełnienia indywidualnych wymagań, Nakładanie cienkich 
powłok foliowych na elementy optyczne, Obróbka szkła 
w celu zmiany właściwości optycznych, Szlifowanie socze-
wek optycznych, Szlifowanie szkła optycznego, Powlekanie 
soczewek optycznych, Obróbka komponentów optycznych 
w celu zmiany właściwości optycznych, Obróbka soczewek 
w celu zmiany właściwości optycznych, Wytwarzanie socze-
wek okularowych na zamówienie, 44 Usługi optyczne, Bada-
nia optyczne, Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi 
badania wzroku [zakłady optyczne], Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Usługi dopasowywa-
nia okularów.

(210) 548415 (220) 2022 10 20
(731) GMV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLUITRONIC
(510), (511) 7 Dźwigi towarowe, Dźwigi osobowe, Windy 
budowlane, Windy schodowe, Podnośniki [windy], Windy 
trałowe, Windy i podnośniki, Windy dla obsługi, Windy pasa-
żerskie do budynków, Windy do użytku w klatkach schodo-
wych, Windy, Podnośniki (windy), Podnośniki hydrauliczne, 
Podnośniki mechaniczne, Podnośniki platformowe, Podno-
śniki pneumatyczne, Podnośniki (urządzenia), Elektryczne 
podnośniki do przemieszczania, Dźwigi, Schody ruchome, 
Silniki i silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, 
Maszyny transportowe i obrabiarki w tym obrabiarki prze-
nośnikowe, Silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach 
lądowych), Mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem 
stosowanych do pojazdów lądowych), Mechaniczne narzę-
dzia rolnicze, Dźwigi, Silniki elektryczne do wind i dźwigów, 
Schody ruchome, Wózki podnośnikowe, Wózki transporto-
we, 9 Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne, Elektroniczne 
urządzenia zabezpieczające windy i dźwigi oraz schody 
ruchome, Urządzenia alarmowe, Sterowniki, 37 Usługi w za-
kresie montażu, konserwacji i napraw urządzeń i systemów 
dźwigowo-windowych, podnośników i schodów rucho-
mych, Usługi serwisowe w zakresie urządzeń dźwigowo-
-windowych, podnośników i schodów ruchomych, Usługi 

budowlane, Naprawy: wind, dźwigów i podnośników win-
dowych, Usługi instalacyjne: wind, dźwigów i podnośników 
windowych, Usługi w zakresie montażu, konserwacji, napraw 
urządzeń i systemów dźwigowych, wind, schodów rucho-
mych, Usługi serwisowe, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowa analiza i ba-
danie usług, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzę-
tu i oprogramowania, Projektowanie i doradztwo w zakresie 
wind, dźwigów i schodów ruchomych.

(210) 548486 (220) 2022 10 21
(731) Shinsung Engineering Co., Ltd., Cheongdo-gun, KR
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.15, 28.03.99
(510), (511) 11 Klimatyzatory, Jednostki uzdatniania powie-
trza, Aparatura chłodząca, Aparatura grzewcza, Instalacje kli-
matyzacyjne do czystych pokojów [pomieszczeń o zaostrzo-
nych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza] 
(pomieszczeń suchych), Urządzenia do zmniejszania ciśnie-
nia do użytku w instalacjach gazowych, Zawory nadmia-
rowe [przyrządy bezpieczeństwa] do instalacji gazowych, 
Urządzenia do nadzoru ciśnienia [urządzenia zabezpieczają-
ce do urządzeń gazowych], Zamrażarki, Regulatory tempe-
ratury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego 
ogrzewania, Aparatura do nawilżania powietrza, Nawilżacze 
powietrza, Parowniki do aparatów klimatyzacyjnych, Instala-
cje klimatyzacyjne do celów sanitarnych, Osuszacze przemy-
słowe, Osuszacze elektryczne do celów domowych, Systemy 
grzewcze i chłodzące dla statków, Systemy grzewcze i chło-
dzące dla samolotów, Aparatura klimatyzacyjna do użytku 
przemysłowego, Filtry do oczyszczania gazów spalinowych 
do celów przemysłowych, Filtry do oczyszczania gazów spa-
linowych do celów domowych, Aparatura do oczyszczania 
gazów, Aparatura do płukania gazów, Kondensatory gazów, 
inne niż części maszyn, Aparatura i maszyny do oczyszcza-
nia powietrza, Aparaty jonizacyjne do uzdatniania powietrza, 
Aparaty do dezodoryzacji powietrza, Instalacje do zaopatry-
wania w wodę, Urządzenia i instalacje chłodnicze, Aparaty 
grzewcze i klimatyzacyjne, Aparaty i instalacje chłodnicze 
(inne niż do pojazdów), Aparaty do odwadniania odpadów 
spożywczych, Urządzenia do sterylizacji i dezynfekcji do ce-
lów medycznych, Systemy grzewcze i chłodzące do pojaz-
dów silnikowych, niebędące częściami silników lub napędów, 
Systemy grzewcze i chłodzące do pojazdów kolejowych, In-
stalacje wentylacyjne, 37 Montaż instalacji wentylacyjnych 
(klimatyzacyjnych) w budynkach, Instalowanie i naprawa 
systemów klimatyzacyjnych, Naprawa lub konserwacja 
aparatów klimatyzacyjnych do celów przemysłowych oraz 
udzielanie informacji z tym związanych, Doradztwo w zakre-
sie instalacji aparatów grzewczych i chłodniczych, Instalacja 
aparatów grzewczych i chłodniczych, Instalowanie i napra-
wa systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, Montaż i naprawa urządzeń grzewczych i klimatyza-
cyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa aparatów chłodniczych, 
Instalacja wentylatorów pokojowych, Instalacja, konserwacja 
i naprawa systemów kotłowych, Instalacja i naprawa klima-
tyzatorów, Instalacja, konserwacja i naprawa systemów kli-
matyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa systemów 
chłodzących i klimatyzacyjnych dla środowisk o kontrolowa-
nej temperaturze, Instalacja i naprawa urządzeń klimatyza-
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cyjnych i grzewczych wykorzystujących ciepło gruntowe, In-
stalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń 
[clean room], Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
zamrażających, Naprawa lub konserwacja systemów grzew-
czych i chłodzących dla samochodów, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa wymienników ciepła chłodzących powietrze, 
Instalacja systemów klimatyzacyjnych i grzewczych.

(210) 548506 (220) 2022 10 24
(731) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) (znak słowny)
(540) QURO BUŁA
(510), (511) 29 Burgery, Gotowe dania składające się głów-
nie z mięsa, Wyroby garmażeryjne mięsne, Gotowe posiłki 
zawierające [głównie] kurczaka, 30 Kanapki, Nadziewane ka-
napki, Kanapki zawierające kurczaka, Kanapki z mięsem.

(210) 548569 (220) 2022 10 25
(731) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BitMaster
(510), (511) 9 Nagrane lub pobierane programy kompu-
terowe, oprogramowanie i systemy operacyjne, Programy 
komputerowe, Oprogramowanie i systemy operacyjne 
nagrane lub do pobrania przeznaczone dla usług finanso-
wych, monetarnych, bankowych i biznesowych, bankowości 
elektronicznej i / lub obsługi transakcji walutowych, w tym 
usług dotyczących kryptowalut i portfela cyfrowego, płat-
ności elektronicznych, kart płatniczych i / lub protokołów 
i dowodów tożsamości, w tym płatności cyfrowych i tożsa-
mości cyfrowej, Programy komputerowe i oprogramowa-
nie do udostępniania, przechowywania i przeprowadzania 
transakcji oraz zarządzania innymi zasobami cyfrowymi 
i kryptowalutami, Programy komputerowe i oprogramowa-
nie dla usług opartych na blockchain i blockchain zapisane 
lub do pobrania, Oprogramowanie kryptograficzne, Elektro-
niczne urządzenia do przetwarzania i przechowywania da-
nych, Oprogramowanie komputerowe i systemy operacyjne 
nagrane lub do pobrania dla handlu elektronicznego, Opro-
gramowanie komputerowe i systemy operacyjne nagrane 
lub do pobrania do uwierzytelniania danych, towarów i osób 
oraz podmiotów online, Aplikacje mobilne do wszystkich 
wyżej wymienionych czynności, Publikacje elektroniczne 
do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci 
gazet, magazynów, periodyków, ulotek, katalogów, biule-
tynów, czasopism i książek, Publikacje elektroniczne audio 
i video, także treści pisemne, publikowane w mediach elek-
tronicznych lub za ich pośrednictwem, Podcasty, Vodcasty, 
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające połączenie 
z bazami danych online, przez Internet lub za pośrednic-
twem innych sieci komunikacyjnych, 36 Usługi finansowe, 
Usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Analiza 
finansowa, Wyceny finansowe, Oceny finansowe, Prognozy 
i badania finansowe, Usługi w zakresie badań finansowych 
i informacji dotyczących handlu kryptowalutami, Sponso-
rowanie finansowe, Udostępnianie informacji finansowych 
online, Przygotowywanie i notowania cen i indeksów gieł-
dowych, Przygotowywanie i notowanie informacji doty-
czących kursów walut, Oceny i wyceny podatkowe, Usługi 
wymiany walut, Pośrednictwo finansowe dotyczące obrotu 
papierami wartościowymi, w szczególności na rynku kryp-
towalut, papierów dłużnych, akcji i obligacji, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich 

wyżej wymienionych usług finansowych, Usługi monetarne, 
Zarządzanie finansami i kapitałami, Inwestycje finansowe 
i kapitałowe, Inwestycje kapitałowe, Fundusze wzajemne, 
Fundusze powiernicze, Fundusze inwestycyjne oraz usługi 
wyceny finansowej i podatkowej, Udostępnianie funduszy 
pochodnych, Usługi inwestycyjne, Zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi, Zarządzanie aktywami, w tym zarządzanie 
aktywami związane z zarządzaniem pieniędzmi, Dostosowy-
wanie funduszy dla inwestorów, Usługi inwestycyjne w za-
kresie zamkniętych funduszy inwestycyjnych, Usługi analizy 
rynków finansowych, Udostępnianie danych dotyczących 
wyników funduszy inwestycyjnych, Badania dotyczące ryn-
ków pieniężnych, walut światowych, Badania finansowe 
w zakresie informacji rynkowych, wyników przedsiębiorstw 
oraz kondycji sektorów rynku, Informacje dostarczane on-
-line za pośrednictwem Internetu i innych interaktywnych 
platform elektronicznych w związku z inwestycjami, w tym 
udostępnianie cen funduszy, Usługi w zakresie handlu i wy-
miany walut, Wymiana walut wirtualnych, Usługi obsługi 
portfeli walut wirtualnych, Usługi przelewów walut wirtual-
nych, Informacje finansowe i usługi doradcze dotyczące fi-
nansowania, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, 
Usługi wymiany walut, mianowicie udostępnianie portfela 
i usług przechowywania walut cyfrowych, Usługi informacyj-
ne, doradcze, konsultacyjne i badawcze dotyczące finansów 
i inwestycji, Usługi wymiany walut cyfrowych, Usługi dorad-
cze dotyczące inwestycji i finansów, Usługi finansowe do-
tyczące produktów kryptograficznych, tokenów, aktywów 
cyfrowych, kryptowalut, Usługi pośrednictwa w sprawach 
finansowych oraz ubezpieczeniowych, Usługi doradztwa 
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, Usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, Sprze-
daż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych 
i walut, pośredniczenie w transakcjach finansowych, emisja 
papierów wartościowych, emisja elektronicznych jednostek 
płatniczych, monetarnych, pieniądza elektronicznego, Emi-
sja kryptowalut, Giełda kryptowalut, Transakcje finansowe 
na rynkach walutowych i towarowych, Transakcje finansowe 
na rynkach kryptowalut, Zbiórki funduszy na cele charyta-
tywne, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, 
Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Usługi chary-
tatywne w zakresie datków pieniężnych, Gromadzenie fun-
duszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywko-
wych, 42 Aktualizacja informacji w komputerowych bazach 
danych, Usługi opracowywania baz danych, Pisanie, two-
rzenie i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie oprogramowania i rozwój oprogramowania, 
Usługi programowania komputerów, Leasing oprogramo-
wania aplikacji pojedynczego logowania, Umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania komputerowego 
nie do pobrania do użytku w tworzeniu i publikacji dzien-
ników i blogów online, Dostawca usług aplikacyjnych obej-
mujący oprogramowanie interfejsu programowania aplikacji 
(API) do uzyskiwania dostępu i wyszukiwania treści i danych 
w publikacjach elektronicznych i w bazach danych online, 
Elektroniczne przechowywanie danych, Usługi projektowa-
nia graficznego, Usługi wyszukiwarek internetowych, Two-
rzenie, zarządzanie, rozwijanie, projektowanie, utrzymywanie 
i/lub hosting stron internetowych, Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania 
do publikowania i udostępniania cyfrowych mediów i infor-
macji za pośrednictwem światowych sieci komputerowych 
i komunikacyjnych online, Programowanie oprogramowania 
do forów online do dyskusji, Hosting forów online do prowa-
dzenia dyskusji interaktywnych, Moderowanie forów dysku-
syjnych online, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług dotyczą-
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cych aktywów kryptograficznych i cyfrowych, tokenów oraz 
wszystkich produktów opartych na blockchain i blockchain, 
Świadczenie usług uwierzytelniania użytkowników przy uży-
ciu biometrycznej technologii sprzętu i oprogramowania 
do transakcji handlu elektronicznego, Programowanie kom-
puterów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze w zakresie programów 
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Uwie-
rzytelnianie danych poprzez blockchain, Tworzenie kluczy 
kryptograficznych kryptowalut do autoryzowania transakcji 
finansowych, Usługi projektów graficznych, Udostępnianie 
miejsc w Internecie na blogi, Wypożyczanie sprzętu kom-
puterowego, oprogramowania komputerowego i progra-
mów komputerowych, Leasing, dzierżawa sprzętu kompu-
terowego, oprogramowania komputerowego i programów  
komputerowych.

(210) 548618 (220) 2022 10 26
(731) SZCZERKOWSKA-KOŁODZIEJCZYK AGATA CENTRUM 

DIETETYKI ŻYWIENIA I ZDROWIA JEM ZDROWO, 
Sopot

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM DIETETYKI ŻYWIENIA I ZDROWIA  

www.jemzdrowo.pl

(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Profesjonalne doradztwo związane z dietą, 
Usługi doradcze związane z dietą.

(210) 548723 (220) 2022 11 01
(731) DZIĄĆKO ALEKSANDRA CZARNE Z NATURY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Alcalina
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 548724 (220) 2022 11 01
(731) DZIĄĆKO ALEKSANDRA CZARNE Z NATURY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarne z natury

(531) 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 548811 (220) 2022 10 31
(731) CZERWIŃSKI LESZEK REMOVE BEFORE FLIGHT, 

Komorów
(540) (znak słowny)
(540) RBF
(510), (511) 14 Biżuteria osobista, Ozdoby [biżuteria], Ozdo-
by z biżuterii sztucznej, Akcesoria do zegarków, Breloczki 
do kluczy, nie z metalu, Breloczki do kluczy [ozdoby], Bre-

loczki do kluczy z metali szlachetnych i nieszlachetnych, 
Breloczki metalowe do kluczy, Zawieszki do breloków 
do kluczy, Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub 
z napisem, Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], 
Bransoletki [biżuteria], Odznaki wpinane w klapę z metali 
szlachetnych i nieszlachetnych, Spinki do mankietów i kra-
watów, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie do osobistej 
ozdoby, Zawieszki do kółek na klucze, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, T-shirty, Bluzy, Bielizna, Bezrękawniki, Bluzki, 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bokserki, Body niemow-
lęce, Akcesoria na szyję, Chustki na głowę, Czapki bejsbo-
lówki, Czapki bez daszków, Czapki i czapeczki sportowe, 
Daszki jako nakrycia głowy, Kapelusze, Kąpielowe kostiumy, 
Koszule, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszul-
ki z nadrukami, Kurtki, Nauszniki [odzież], Odzież wodood-
porna, Paski materiałowe [odzież], Polary, Skarpetki, Śliniaki 
z materiałów tekstylnych, Spódnice, Spodnie, Szorty, Topy 
[odzież], 35 Usługi sprzedaży w zakresie odzieży, obuwia, 
dodatków do odzieży, Usługi sprzedaży w zakresie koszu-
lek, czapek, breloków, biżuterii, smyczy, kubków, parasoli, 
naszywek, naklejek, nadruków, toreb, gier, zabawek, arty-
kułów sportowych, modeli samolotów, modeli samocho-
dów, modeli zabawkowych, figurek zabawkowych, zabawek 
pluszowych, latawcy, fotografii, plakatów, obrazów, książek, 
albumów, kalendarzy, krzeseł turystycznych, ochraniaczy 
na uszy, okularów przeciwsłonecznych, lornetek, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Prowadzenie, przygotowywa-
nie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlo-
wych w celach komercyjnych i reklamowych.

(210) 548866 (220) 2022 11 03
(731) ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alior Pay

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, aplikacje bankowe, Opro-
gramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie 
i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem 
Internetu, programy i oprogramowanie do mobilnych 
urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie 
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, ob-
sługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, Opro-
gramowanie do płatności elektronicznych, Karty bankowe, 
karty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty 
debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 
Karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu 
funduszy, Terminale do płatności elektronicznych, Urządze-
nia do przetwarzania płatności elektronicznych, 36 Usługi 
bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez 
Internet, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, 
prowadzenie rachunków bankowych, operacje bankowe, 
walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart debe-
towych, kart płatniczych, Usługi w zakresie dokonywania 
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, 
kart płatniczych, Informacja bankowa, Usługi związane 
z transakcjami finansowymi, Przelewy pieniężne, Usługi fi-
nansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi po-
średnictwa finansowego, informacje finansowe, operacje 
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 
Obsługa i przetwarzanie płatności, Elektroniczne przetwa-
rzanie płatności, Usługi płatnicze, Usługi kredytowe, usługi 
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doradcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów, 
usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, Finan-
sowanie kredytów, Usługi inwestycyjne, usługi inwestycji 
kapitałowych, administrowanie i zarządzanie inwestycjami, 
pośrednictwo inwestycyjne, analizy inwestycyjne, finanso-
wanie inwestycji, monitorowanie wyników inwestycji, Usłu-
gi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie inwe-
stycji, Usługi w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, 
tworzenie funduszy i spółek inwestycyjnych, administro-
wanie i zarządzanie funduszami i spółkami inwestycyjny-
mi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie 
i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, Zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytal-
nych, Usługi administrowania prawami uczestnictwa w al-
ternatywnych spółkach inwestycyjnych, usługi dystrybucji 
praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwesty-
cyjnych wśród potencjalnych lub aktualnych inwestorów, 
zarządzanie prawami uczestnictwa w alternatywnych spół-
kach inwestycyjnych, w tym lokowanie aktywów w imieniu 
inwestorów, usługi doradztwa, pośrednictwa i informacyj-
ne w zakresie nabywania praw uczestnictwa w alternatyw-
nych spółkach inwestycyjnych, Usługi doradcze, konsulta-
cyjne i informacyjne w zakresie funduszy, Usługi w zakresie 
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, Zarządza-
nie portfelem finansowym i inwestycyjnym, Rozwijanie 
portfeli inwestycyjnych, Usługi w zakresie zarządzania akty-
wami, Administrowanie i zarządzanie finansowe spółkami, 
Usługi finansowe w zakresie alternatywnych spółek inwe-
stycyjnych, Analizy finansowe, Tworzenie i obsługa progra-
mów oszczędnościowych, Usługi maklerskie, usługi makler-
stwa giełdowego, usługi maklerskie związane z funduszami 
inwestycyjnymi, Usługi giełdowe, Obrót towarami giełdo-
wymi i papierami wartościowymi, Usługi udostępniania 
informacji oraz notowań giełdowych, Usługi udostępniania 
informacji dotyczących inwestycji giełdowych i makler-
stwa giełdowego, Usługi nabywania wierzytelności, Obrót 
czekowy i wekslowy, Udzielanie poręczeń i gwarancji, usłu-
gi depozytowe, Leasing, faktoring, Pośrednictwo w zakresie 
papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo waluto-
we, usługi informacji finansowej dotyczące walut, Usługi 
ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, Administrowanie 
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem 
nieruchomości, wycena i obrót nieruchomościami, Groma-
dzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, sponsoring 
imprez kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, spor-
towe oraz ekologiczne, Przyjmowanie, przechowywanie 
i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym stanie 
rachunków bankowych, Przyjmowanie, przechowywanie 
i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym stanie 
rachunków członków funduszy i spółek inwestycyjnych.

(210) 548867 (220) 2022 11 03
(731) ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alior Pay

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, aplikacje bankowe, Opro-
gramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie 
i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem 
Internetu, programy i oprogramowanie do mobilnych 
urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie 
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, ob-
sługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, Opro-
gramowanie do płatności elektronicznych, Karty bankowe, 
karty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty 
debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 
Karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu 
funduszy, Terminale do płatności elektronicznych, Urządze-
nia do przetwarzania płatności elektronicznych, 36 Usługi 
bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez 
Internet, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, 
prowadzenie rachunków bankowych, operacje bankowe, 
walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart debe-
towych, kart płatniczych, Usługi w zakresie dokonywania 
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart 
płatniczych, Informacja bankowa, Usługi związane z transak-
cjami finansowymi, Przelewy pieniężne, Usługi finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, usługi pośrednictwa 
finansowego, informacje finansowe, operacje finansowe, 
transfer elektroniczny środków finansowych, Obsługa i prze-
twarzanie płatności, Elektroniczne przetwarzanie płatności, 
Usługi płatnicze, Usługi kredytowe, usługi doradcze w zakre-
sie kredytów, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
kredytów i pożyczek hipotecznych, Finansowanie kredy-
tów, Usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, 
administrowanie i zarządzanie inwestycjami, pośrednictwo 
inwestycyjne, analizy inwestycyjne, finansowanie inwesty-
cji, monitorowanie wyników inwestycji, Usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie inwestycji, Usługi 
w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, tworzenie 
funduszy i spółek inwestycyjnych, administrowanie i zarzą-
dzanie funduszami i spółkami inwestycyjnymi, planowanie, 
monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja 
funduszy inwestycyjnych, Zawieranie umów o uczestnictwo 
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, Usługi admi-
nistrowania prawami uczestnictwa w alternatywnych spół-
kach inwestycyjnych, usługi dystrybucji praw uczestnictwa 
w alternatywnych spółkach inwestycyjnych wśród poten-
cjalnych lub aktualnych inwestorów, zarządzanie prawami 
uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, 
w tym lokowanie aktywów w imieniu inwestorów, usługi do-
radztwa, pośrednictwa i informacyjne w zakresie nabywania 
praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyj-
nych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie funduszy, Usługi w zakresie ustanawiania portfeli pa-
pierów wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym 
i inwestycyjnym, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, Administrowanie i zarzą-
dzanie finansowe spółkami, Usługi finansowe w zakresie 
alternatywnych spółek inwestycyjnych, Analizy finansowe, 
Tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych, Usługi 
maklerskie, usługi maklerstwa giełdowego, usługi maklerskie 
związane z funduszami inwestycyjnymi, Usługi giełdowe, 
Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, 
Usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, 
Usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji gieł-
dowych i maklerstwa giełdowego, Usługi nabywania wie-
rzytelności, Obrót czekowy i wekslowy, Udzielanie poręczeń 
i gwarancji, usługi depozytowe, Leasing, faktoring, Pośred-
nictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, do-
radztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, 
Doradztwo walutowe, usługi informacji finansowej dotyczą-
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ce walut, Usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, Ad-
ministrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 
wynajem nieruchomości, wycena i obrót nieruchomościami, 
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, spon-
soring imprez kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, 
sportowe oraz ekologiczne, Przyjmowanie, przechowywa-
nie i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym sta-
nie rachunków bankowych, Przyjmowanie, przechowywanie 
i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym stanie 
rachunków członków funduszy i spółek inwestycyjnych.

(210) 548869 (220) 2022 11 03
(731) ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Alior Pay
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, aplikacje bankowe, Opro-
gramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie 
i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem 
Internetu, programy i oprogramowanie do mobilnych 
urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie 
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, ob-
sługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, Opro-
gramowanie do płatności elektronicznych, Karty bankowe, 
karty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty 
debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 
Karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu 
funduszy, Terminale do płatności elektronicznych, Urządze-
nia do przetwarzania płatności elektronicznych, 36 Usługi 
bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez 
Internet, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, 
prowadzenie rachunków bankowych, operacje bankowe, 
walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart debe-
towych, kart płatniczych, Usługi w zakresie dokonywania 
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart 
płatniczych, Informacja bankowa, Usługi związane z transak-
cjami finansowymi, Przelewy pieniężne, Usługi finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, usługi pośrednictwa 
finansowego, informacje finansowe, operacje finansowe, 
transfer elektroniczny środków finansowych, Obsługa i prze-
twarzanie płatności, Elektroniczne przetwarzanie płatności, 
Usługi płatnicze, Usługi kredytowe, usługi doradcze w zakre-
sie kredytów, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
kredytów i pożyczek hipotecznych, Finansowanie kredy-
tów, Usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, 
administrowanie i zarządzanie inwestycjami, pośrednictwo 
inwestycyjne, analizy inwestycyjne, finansowanie inwesty-
cji, monitorowanie wyników inwestycji, Usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie inwestycji, Usługi 
w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, tworzenie 
funduszy i spółek inwestycyjnych, administrowanie i zarzą-
dzanie funduszami i spółkami inwestycyjnymi, planowanie, 
monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja 
funduszy inwestycyjnych, Zawieranie umów o uczestnictwo 
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, Usługi admi-
nistrowania prawami uczestnictwa w alternatywnych spół-
kach inwestycyjnych, usługi dystrybucji praw uczestnictwa 
w alternatywnych spółkach inwestycyjnych wśród poten-
cjalnych lub aktualnych inwestorów, zarządzanie prawami 
uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, 
w tym lokowanie aktywów w imieniu inwestorów, usługi do-
radztwa, pośrednictwa i informacyjne w zakresie nabywania 
praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyj-
nych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie funduszy, Usługi w zakresie ustanawiania portfeli pa-

pierów wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym 
i inwestycyjnym, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, Administrowanie i zarzą-
dzanie finansowe spółkami, Usługi finansowe w zakresie 
alternatywnych spółek inwestycyjnych, Analizy finansowe, 
Tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych, Usługi 
maklerskie, usługi maklerstwa giełdowego, usługi maklerskie 
związane z funduszami inwestycyjnymi, Usługi giełdowe, 
Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, 
Usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, 
Usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji gieł-
dowych i maklerstwa giełdowego, Usługi nabywania wie-
rzytelności, Obrót czekowy i wekslowy, Udzielanie poręczeń 
i gwarancji, usługi depozytowe, Leasing, faktoring, Pośred-
nictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, do-
radztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, 
Doradztwo walutowe, usługi informacji finansowej dotyczą-
ce walut, Usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, Ad-
ministrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 
wynajem nieruchomości, wycena i obrót nieruchomościami, 
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, spon-
soring imprez kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, 
sportowe oraz ekologiczne, Przyjmowanie, przechowywa-
nie i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym sta-
nie rachunków bankowych, Przyjmowanie, przechowywanie 
i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym stanie 
rachunków członków funduszy i spółek inwestycyjnych.

(210) 548930 (220) 2022 11 07
(731) JGB BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) LIBRA
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do konserwowa-
nia produktów mięsnych i wędlin, preparaty do wędze-
nia i zmiękczania mięsa dla celów przemysłowych, oleje 
do konserwacji żywności, proteiny - surowy materiał, środ-
ki do zamrażania żywności, ekstrakty roślinne stosowane 
w produkcji żywności, ekstrakty roślinne do celów prze-
mysłowych, ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywcze-
go, 2 Barwniki spożywcze, ekstrakty ze słodu do użytku 
jako barwnik do napojów, ekstrakty ze słodu do użytku 
jako barwnik do żywności, 5 Odżywki i żywność diete-
tyczna do celów medycznych, 30 Aromaty do żywności, 
ekstrakty przypraw, ekstrakty stosowane jako dodatki 
smakowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z kakao 
do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, 
ekstrakty czekoladowe, ekstrakty z kawy, ekstrakty z droż-
dży, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Ad-
ministrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi handlu 
hurtowego i detalicznego, w tym sprzedaż za pośrednic-
twem światowych sieci informatycznych w odniesieniu 
do następujących towarów: preparatów chemicznych 
do konserwowania produktów mięsnych i wędlin, prepa-
ratów do wędzenia i zmiękczania mięsa, ekstraktów i aro-
matów chemicznych do żywności, olejów do konserwacji 
żywności, protein w postaci surowego materiału, środków 
do zamrażania żywności, przypraw, kompozycji smako-
wych do wyrobów mięsnych, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna za pośrednictwem Internetu preparatów chemicz-
nych do konserwowania produktów mięsnych i wędlin, 
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preparatów do wędzenia i zmiękczania mięsa, ekstraktów 
i aromatów chemicznych do żywności, olejów do konser-
wacji żywności, protein w postaci surowego materiału, 
środków do zamrażania żywności, przypraw, kompozycji 
smakowych do wyrobów mięsnych, Doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Informacje handlowe, 
Reklama, Usługi marketingowe, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji kon-
sumentom na temat towarów i usług.

(210) 548980 (220) 2022 11 08
(731) OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI 

HURT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Milea
(510), (511) 3 Patyczki do celów kosmetycznych, 16 Jedno-
razowe produkty papierowe, Papier higieniczny, Chusteczki 
higieniczne, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe ku-
chenne, Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczniki papierowe 
do osuszania, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Papier to-
aletowy, Papier toaletowy w rolkach, Papierowe chusteczki 
toaletowe.

(210) 549016 (220) 2022 11 08
(731) SDX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Plecaki, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, 
Sznurkowe siatki na zakupy, Torby plażowe, Torby sportowe, 
Walizy, Torby przenośne, 24 Ręczniki tekstylne plażowe, Ścierki 
do osuszania szkła - ręczniki, Tekstylne ręczniki do twarzy, Tka-
niny tekstylne do użytku w produkcji odzieży sportowej, Tka-
niny z tworzyw sztucznych, Tkaniny ubraniowe, Pościel jako 
materiały tekstylne, Wsypa - bielizna pościelowa, Bielizna po-
ścielowa, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Narzuty pikowa-
ne jako artykuły pościelowe, Osłony do łóżek dziecięcych jako 
pościel, Ręczniki bawełniane, Japońskie ręczniki bawełniane 
- tenugui, Ręczniki, 25 Bandany na szyję, Bluzy dresowe, Bluzy 
sportowe, Bluzy z kapturem, Buty do gry w rugby, Buty do ko-
szykówki, Buty piłkarskie, Chusty jako odzież, Czapki kolarskie, 
Getry do futbolu amerykańskiego, Komplety sportowe, Korki 
do butów piłkarskich, Koszulki do futbolu amerykańskiego, 
Koszulki do jogi, Koszulki do gry w rugby, Koszulki piłkarskie, 
Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Odzież dla kolarzy, 
Repliki kompletów piłkarskich, Spodenki do futbolu ame-
rykańskiego, Spodenki do gry w rugby, Spodnie do futbolu 
amerykańskiego, Stroje baseballowe, Stroje sportowe, Swetry 
polo, Znaczniki jako narzutki piłkarskie, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Odzież treningowa, Odzież sportowa, Odzież 
codzienna, Odzież męska, damska i dziecięca.

(210) 549027 (220) 2022 11 09
(731) SĘDOR KACPER USŁUGI MEDYCZNO-SZKOLENIOWE 

POGOTOWIE SZKOLENIOWE, Kębłowo
(540) (znak słowny)
(540) Pogotowie Szkoleniowe
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla 
dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, Szkolenia nauczycieli, Szkolenia 
personelu, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia 
sportowe, Szkolenia biznesowe, Usługi w zakresie szkole-
nia nauczycieli, Edukacja, Edukacja dorosłych, Dostarcza-
nie informacji edukacyjnych, Doradztwo w zakresie szko-
leń medycznych, Medyczne usługi edukacyjne, Usługi 
edukacji medycznej, Wydawanie publikacji medycznych, 
Publikowanie tekstów medycznych, Zapewnianie szkole-
niowych kursów medycznych, Prowadzenie seminariów 
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Or-
ganizowanie seminariów i kongresów o tematyce me-
dycznej, Usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Organizacja warsztatów i seminariów, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
[szkolenia], Publikowanie arkuszy informacyjnych, Eduka-
cja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Kursy 
instruktażowe, Nauczanie, Kursy szkoleniowe związane 
z medycyną, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Na-
uczanie w dziedzinie medycyny, Opracowywanie mate-
riałów edukacyjnych, Opracowywanie kursów edukacyj-
nych i egzaminów, Organizacja i przeprowadzanie semi-
nariów szkoleniowych, Organizacja seminariów, Organi-
zowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie konferencji 
dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji doty-
czących szkoleń, Organizowanie corocznych konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie 
wykładów, Organizowanie i prowadzenie wykładów w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach szkoleniowych, Organizowanie wykładów 
edukacyjnych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, 
Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów edukacyj-
nych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Prowadzenie 
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych 
dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie imprez edu-
kacyjnych, Prowadzenie zajęć, Udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, Udzielanie informacji edukacyjnych 
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednic-
twem Internetu, Informacja dotycząca edukacji udzielana  
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Udo-
stępnianie informacji o nauczaniu on-line, Usługi szkole-
niowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów, Organizowanie warszta-
tów, Informacja o edukacji.

(210) 549045 (220) 2022 11 09
(731) SOFUL ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AHOJ MAZURY

(531) 22.01.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.12, 18.04.01, 
18.04.02, 27.05.01

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizo-
wanie konkursów, organizowanie przyjęć, spektakli i wystaw, 
publikacja czasopism, magazynów, prowadzenie blogów, 
dzienników internetowych, publikacje on - line książek, pe-
riodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, publikacja 
zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, 42 Usługi komputerowe, 
mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zare-
jestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, 
uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworze-
niu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, 
usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektro-
nicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowa-
dzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za po-
średnictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich 
(social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie 
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz 
osób trzecich, usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) 
obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub uspraw-
niające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, 
wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiperłączy, 
dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów 
elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącz-
nościowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci 
kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych 
oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficz-
nych, tekstów, grafik i danych.

(210) 549333 (220) 2022 11 18
(731) KOMOROWSKA ANITA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SZPICBRÓDKA
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kosme-
tycznych preparatów fryzjerskich, nożyczek fryzjerskich, fry-
zjerskich suszarek hełmowych, foteli fryzjerskich, preparatów 
do kuracji wzmacniających włosy, środków pomagających 
rozczesywać splątane włosy, preparatów wygładzających 
i prostujących włosy, odżywek do włosów, farm do wło-
sów, farm do brody, preparatów do golenia, elektrycznych 
urządzeń do zaplatania włosów, etui na maszynki do gole-
nia, kosmetyków, mydeł, mydeł leczniczych, szamponów, 
olejków eterycznych, produktów perfumeryjnych, olejków 
esencjonalnych i ekstraktów aromatycznych, preparatów 
do czyszczenia i odświeżania, preparatów do pielęgnacji 
zwierząt, środków toaletowych, wosku krawieckiego i szew-
skiego, preparatów toaletowych, preparatów do czyszczenia 
i polerowania skóry i butów, preparatów do prania, środków 
do czyszczenia pojazdów, środków zapachowych do celów 
domowych, preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, środ-

ków do higieny jamy ustnej, środków perfumeryjnych i za-
pachowych, klejów do przymocowywania sztucznych rzęs, 
kosmetyków do rzęs, rzęs sztucznych, lakierów do paznok-
ci, brokatów do paznokci, naklejanych ozdób do paznokci, 
preparatów do pielęgnacji paznokci, sztucznych paznokci, 
zmywaczy do paznokci, zalotek do rzęs, obcinaczy do pa-
znokci [elektryczne lub nieelektryczne], pilników do paznok-
ci, elektrycznych pilników do paznokci, polerek do paznokci 
[elektryczne lub nieelektryczne], lamp do paznokci, szczote-
czek do rzęs, zestawów do pedicure, zestawów do manicu-
re, zestawów do golenia, urządzeń do karbowania włosów 
[karbownice], urządzeń do laserowego usuwania włosów, 
urządzeń do przekłuwania uszu, przyrządów do tatuowa-
nia, przyborów do depilacji [elektryczne lub nieelektrycz-
ne], pincet, lokówek, herbat leczniczych, herbat ziołowych 
do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych do celów 
medycznych i naturalnych suplementów diety, balsamów 
do użytku medycznego, maści do celów farmaceutycznych, 
olejków leczniczych, soli do kąpieli mineralnych, Reklamy 
radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, 41 Publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, Publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
Publikacja kalendarzy, Pozowanie dla artystów, prowadzenie 
blogów on-line, w tym blogów o tematyce mody, urody, od-
żywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, stylu i sposobu 
życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów społeczno-
ściowych usługi edukacyjne odnośnie mody, urody, odży-
wiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, stylu i sposobu 
życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze 
mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozryw-
ki, stylu i sposobu życia, Informacje o nauczaniu, edukacji 
i oświacie, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, 
zdrowego trybu życia, rozrywki, stylu i sposobu życia, Kur-
sy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, 
kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów na-
ukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze 
mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozryw-
ki, stylu i sposobu życia, Publikowanie książek, czasopism, 
opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych 
i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania 
się, zdrowego trybu życia, rozrywki, stylu i sposobu życia, Pu-
blikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw 
i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, Pisanie 
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym 
w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu 
życia, rozrywki, stylu i sposobu życia, Planowanie i organi-
zowanie konkursów, Usługi klubowe [rozrywka lub naucza-
nie], Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia festi-
wali i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, roz-
rywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk 
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, 
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych 
i/lub laserów, imprez plenerowych, Usługi rozrywkowe dla 
dzieci, Usługi parków rozrywki, Organizowanie, produkcja 
i wystawianie programów i spektakli telewizyjnych i teatral-
nych, Organizowanie widowisk muzycznych, Reżyserowanie 
lub wystawianie przedstawień, Udostępnianie obiektów 
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i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywa-
nia filmów, widowisk, muzyki, Centra rozrywki, Organizacja 
kwizów, gier i zawodów, Usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia wystaw z dziedziny kultury i edukacji, Usługi 
edukacyjne, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi 
w zakresie organizowania i prowadzenia sympozjów, kon-
gresów, konferencji, seminariów, zjazdów, 44 Usługi salonów 
fryzjersko-kosmetycznych, Usługi drenażu limfatycznego, 
Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi 
przedłużania rzęs, Udzielanie informacji w dziedzinie sty-
lizacji włosów, Implantacja (wszczepianie) włosów, Usługi 
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi nitkowania brwi, 
Usługi farbowania rzęs, Fryzjerstwo, Doradztwo świadczone 
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Salony fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich dla ko-
biet, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Chirur-
gia plastyczna, Solaria, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost wło-
sów, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Kuracje 
do włosów, Usługi farbowania włosów, Higiena i pielęgnacja 
urody, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Zabiegi kosme-
tyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi rozjaśniania włosów, 
Stylizacja, układanie włosów, Kosmetyczne usuwanie lase-
rem zbędnych włosów, Usługi farbowania brwi, Chirurgia 
kosmetyczna, Usługi kształtowania brwi, Ścinanie włosów, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Doradz-
two w zakresie urody, Analiza kosmetyczna, Gabinety pie-
lęgnacji skóry, Usługi podkręcania rzęs, Usługi prostowania 
włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Dopinanie 
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Salony piękności, 
Depilacja woskiem, Odbudowa włosów, Wynajem sprzę-
tu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Usługi w zakresie 
ozdabiania ciała, Aromaterapia, Usługi w zakresie zabiegów 
kosmetycznych, upiększających, pielęgnacyjnych, Zabiegi 
depilacyjne, Usługi manicure i pedicure, Usługi w zakresie 
makijażu, Usługi wizażu, Usługi udostępniania saun i sola-
riów, Usługi doradcze w zakresie zdrowia i urody, Usługi hi-
gieniczne i kosmetyczne, w tym zabiegi na twarz, ciało, rzę-
sy, paznokcie, włosy, Usługi klinik medycznych, Doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się, Fizjoterapia, Doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania.

(210) 549389 (220) 2022 11 21
(731) STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA, Rzuchowa
(540) (znak słowny)
(540) Manufaktura Smaku
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi importowo-eksportowe, Reklamy za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów re-
klamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy 
rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośred-
nictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsu-
mentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Pomoc 
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzo-
wego, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczo-
ne za pośrednictwem radia, telewizji, prasy, poczty oraz 
sieci komputerowej lub z wykorzystaniem billboardów, afi-

szy, plakatów, neonów, flag i transparentów, Usługi w zakre-
sie publikacji tekstów reklamowych, Usługi w zakresie roz-
powszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych 
w postaci próbek, ulotek, katalogów, gazetek, prospektów 
i broszur informacyjnych, Usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi wystaw, targów, pokazów, loterii, za-
wodów i konkursów w celach reklamowych i promocyj-
nych, Usługi w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, Usłu-
gi w zakresie badań rynkowych i badań opinii publicznej, 
Usługi w zakresie przygotowywania i prowadzenia sondaży 
i ankiet, Usługi w zakresie badań statystycznych, Usługi 
w zakresie prac biurowych, Usługi w zakresie zarządzania 
i administrowania zbiorami informatycznymi zgromadzo-
nymi na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci 
bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, Usługi w za-
kresie wyszukiwania danych i informacji w plikach i bazach 
komputerowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych 
i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci bezprzewo-
dowych, Usługi w zakresie pozyskiwania danych do kom-
puterowych baz danych oraz sortowania, systematyzacji 
i wyszukiwania danych w komputerowych bazach danych, 
Usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele rekla-
mowe oraz miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Usłu-
gi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, 
Usługi w zakresie wypożyczania manekinów do celów re-
klamowych i promocyjnych, Dekoracja wystaw i witryn 
sklepowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Plano-
wanie i organizowanie targów, wystaw i imprez w celach 
handlowych lub reklamowych, Rekrutacja personelu, Poka-
zy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośred-
nictwo w zawieraniu transakcji handlowych, Wynajmowa-
nie powierzchni na cele reklamowe, Sprzedaż za pośred-
nictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów deta-
licznych i hurtowych płodów rolnych i z akwakultury, pro-
duktów ogrodniczych i leśnych, przetworzonych owoców, 
grzybów, warzyw, soków, napojów, win, przetworów, orze-
chów i nasion roślin strączkowych, kiszonych warzyw [kim-
chi], choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], ka-
pusty kwaszonej, warzyw fermentowanych, warzyw kiszo-
nych, produktów spożywczych kiszonych, powideł, warzyw 
przetworzonych, konserwowanych i suszonych, galaretek, 
dżemów, zup, wywarów i ekstraktów mięsnych, marmolad, 
past z owoców, kompotów, past owocowych i warzyw-
nych, żelatyn, mieszanek do zup, przetworów do zup jarzy-
nowych, wywarów z warzyw, zup, ekstraktów z pomido-
rów, przecierów pomidorowych, zagęszczonych sosów 
pomidorowych, koncentratów pomidorowych [puree], cu-
krów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzie-
nia, produktów pszczelich, lodów, lodów spożywczych, 
mrożonych jogurtów i sorbetów, soli, przypraw i dodatków 
smakowych, ziaren przetworzonych i skrobi oraz wyrobów 
z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, bato-
nów zbożowych i energetycznych, wyrobów piekarni-
czych, chleba, cukierków, batonów i gum do żucia, wyro-
bów cukierniczych, ciast, tarty i ciasteczek, miodu, miodu 
naturalnego, melasy, octu, octu jabłkowego, octu winnego, 
musztardy, koncentratu warzywnego stosowanego jako 
przyprawy, bezalkoholowych preparatów do produkcji na-
pojów, napojów bezalkoholowych, piwa, piwa bezalkoho-
lowego, napojów odalkoholizowanych, napojów orzeźwia-
jących, produktów piwowarskich, bezalkoholowych eks-
traktów z owoców używanych do sporządzania napojów, 
esencji do produkcji napojów, lemoniad {syropów do-), 
koncentratów do sporządzania napojów owocowych, na-
pojów (syropów do-), syropów do napojów, syropów 
do wyrobu napojów, niesfermentowanego moszczu wino-
gron, aromatyzowanych napojów gazowanych, soków, 
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wody, moszczu, mrożonych napojów owocowych, miesza-
nych soków owocowych, koncentratów soków owoco-
wych, napojów i soków owocowych, Sprzedaż za pośred-
nictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów deta-
licznych i hurtowych cydru, esencji i ekstraktów alkoholo-
wych, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych 
do sporządzania napojów, preparatów do produkcji napo-
jów alkoholowych, alkoholi wysokoprocentowych, wina, 
aperitifów, likierów, miodów pitnych, win winogronowych, 
win owocowych, win alkoholizowanych, białych win, czer-
wonych win, win alkoholowych, win niemusujących, napo-
jów na bazie wina, win białych musujących, win czerwo-
nych musujących, Sprzedaż za pośrednictwem radia, tele-
wizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych mięs 
i wędlin, ryb, owoców morza i mięczaków [nieżywe], nabia-
łu i substytutów nabiału, jaj ptasich i produktów z jaj, ole-
jów i tłuszczy jadalnych, przetworzonych owoców, warzyw 
i grzybów (w tym orzechów i nasion roślin strączkowych), 
zup i wywarów, ekstraktów mięsnych, naturalnych i sztucz-
nych osłonek do kiełbas, kiełbas, wyrobów z mięsa, wyro-
bów garmażeryjnych na bazie mięsa, wyrobów na bazie 
mięsa, wyrobów wędliniarskich, pasztetów, słonin, wędzo-
nek, podrobów, wyrobów podrobowych, konserw, flaków, 
galaretek, zup, rosołów, filetów rybnych, krokietów, past 
rybnych do kanapek, past rybnych, konserw mięsnych 
i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci 
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych dań gotowych 
do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału, ryb, 
warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, sałatek warzywnych, 
jarzynowych, owocowych i rybnych, dań gotowych i wy-
trawnych przekąsek na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, 
Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, 
sklepów detalicznych i hurtowych krakersów, klusek, kne-
dli, pierogów, naleśników, ciast i ciastek, kanapek i pizzy, 
sajgonek, bułeczek gotowanych na parze, potraw z tortilli, 
soli, przypraw i dodatków smakowych, wypieków, wyro-
bów cukierniczych, czekolad i deserów, cukrów, natural-
nych słodzików, polew cukierniczych i nadzienia, produk-
tów pszczelich, lodów, lodów spożywczych, mrożonych 
jogurtów i sorbetów, kawy, herbat, kakao i namiastek tych 
towarów, ziaren przetworzonych, skrobi, wyrobów z tych 
towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, lizaków mro-
żonych, ciast mrożonych, wyrobów cukierniczych mrożo-
nych, mrożonych wyrobów piekarniczych, mrożonych ciast 
i tortów jogurtowych, mrożonych napojów [frappe], mro-
żonych mlecznych wyrobów cukierniczych, mrożonych po-
siłków składających się głównie z ryżu, mrożonych posiłków 
składających się głównie z makaronu, mrożonych produk-
tów z ciast nadziewanych mięsem, mrożonych produktów 
z ciast nadziewanych warzywami, kawy mrożonej, napojów 
na bazie kawy, herbat mrożonych, napojów na bazie herba-
ty, napojów na bazie czekolady, wyrobów cukierniczych, 
wyrobów piekarniczych, słodyczy, 43 Sprzedaż za pośred-
nictwem barów, kawiarni i restauracji dań gotowych 
do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału, ryb, 
warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, sałatek warzywnych, 
jarzynowych, owocowych i rybnych, dań gotowych i wy-
trawnych przekąsek na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, 
Sprzedaż za pośrednictwem barów, kawiarni i restauracji 
krakersów, klusek, knedli, pierogów, naleśników, ciast i cia-
stek, kanapek i pizzy, sajgonek, bułeczek gotowanych 
na parze, potraw z tortilli, soli, przypraw i dodatków smako-
wych, wypieków, wyrobów cukierniczych, czekolad i dese-
rów, cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych 
i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, lodów spożyw-
czych, mrożonych jogurtów i sorbetów, kawy, herbat, kakao 
i namiastek tych towarów, ziaren przetworzonych, skrobi, 

wyrobów z tych towarów, preparatów do pieczenia i droż-
dży, lizaków mrożonych, ciast mrożonych, wyrobów cukier-
niczych mrożonych, mrożonych wyrobów piekarniczych, 
mrożonych ciast i tortów jogurtowych, mrożonych napo-
jów [frappe], mrożonych mlecznych wyrobów cukierni-
czych, mrożonych posiłków składających się głównie z ryżu, 
mrożonych posiłków składających się głównie z makaronu, 
mrożonych produktów z ciast nadziewanych mięsem, mro-
żonych produktów z ciast nadziewanych warzywami, kawy 
mrożonej, napojów na bazie kawy, herbat mrożonych, na-
pojów na bazie herbaty, napojów na bazie czekolady, wyro-
bów cukierniczych, wyrobów piekarniczych, słodyczy.

(210) 549440 (220) 2022 11 21
(731) ZIÓŁKOWSKI TOMASZ TOMCHEM F.H.U., 

Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOMCHEM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 1 Chemiczne substancje do analiz laboratoryj-
nych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych.

(210) 549670 (220) 2022 11 28
(731) GREIFENBERG HUBERT MIYAGI SUSHI & THAI,  

Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Miyagi Sushi
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w zakresie prowadze-
nia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem 
i prowadzeniem franczyz, Pomoc w zarządzaniu bizneso-
wym w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi franczy-
zowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi 
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą dla firm, Reklama i mar-
keting, Usługi marketingowe, Usługi informacji handlowej 
w zakresie wina, 43 Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracji japońskich, Usługi 
barów i restauracji, Informacja o usługach restauracyjnych, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(210) 549674 (220) 2022 11 28
(731) ROGOWSKI SŁAWOMIR MORE, Mierzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERLIN DÖNER KEBAP
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(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 08.05.01
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Ser-
wowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi restauracji 
fast-food, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje 
się na oczach klientów, Usługi restauracji sprzedających po-
siłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Restauracje 
z grillem.

(210) 549709 (220) 2022 11 28
(731) JANKOWSKI HUBERT, WYSOCKI MATEUSZ, 

SIELACHOWSKI DOMINIK LITTLE HELL  
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok

(540) (znak słowny)
(540) KIWIKI
(510), (511) 33 Alkoholowe wysokoprocentowe [napo-
je], Alkoholowe ekstrakty owocowe, Napoje alkoholowe 
z wyjątkiem piwa, Napoje alkoholowe zawierające owoce, 
35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Pokazy towarów, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów przy 
pomocy influencerów, Reklama, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich.

(210) 549730 (220) 2022 11 29
(731) ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna na rzecz 

osób chorych na epilepsję

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 Usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, Administrowanie i zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo marke-
tingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie analizy nawy-
ków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone 
za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościo-
wych, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych 
konsumentów, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketin-
gu, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo 
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Konsultacje 

w zakresie promocji działalności gospodarczej, Konsultacje 
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz 
firm, Opracowywanie treści reklamowych w broszurach dla 
innych, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowi-
zualnych, Pomoc w zakresie marketingu, Usługi doradcze 
dotyczące promocji sprzedaży, Usługi doradcze odnoszące 
się do akcji promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Dystrybucja broszur 
reklamowych, Dystrybucja drukowanych materiałów pro-
mocyjnych za pośrednictwem poczty, Dystrybucja druko-
wanych materiałów reklamowych, Dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów 
promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, pró-
bek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekody-
stansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Dystrybucja 
materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności 
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub 
poza nim, Dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń 
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych drogą 
pocztową, Dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych 
i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, 
Dystrybucja próbek reklamowych, Dystrybucja produktów 
do celów reklamowych, Dystrybucja prospektów do celów 
reklamowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Dystrybu-
cja prospektów i próbek do celów reklamowych, Dystrybu-
cja reklam i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja tekstów re-
klamowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych, Dystrybucja ulotek promocyjnych, 
Dystrybucja ulotek reklamowych, Organizowanie dystrybucji 
próbek reklamowych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów druko-
wanych i konkursy promocyjne, Rozpowszechnianie broszur 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie ma-
teriałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie 
produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie re-
klam, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich 
przez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Rozpo-
wszechnianie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie 
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyj-
nych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozpro-
wadzanie próbek dla celów reklamowych, Usługi dystrybucji 
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za po-
średnictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów 
i utrzymania istniejącej bazy klientów, Usługi reklamowe 
w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach ko-
respondencji masowej, Usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, Bezpośrednia reklama pocztowa, Pokazy 
towarów, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy 
towarów do celów promocyjnych, Prezentacje towarów 
i usług, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
Marketing bezpośredni, Marketing dotyczący promocji, Mar-
keting handlowy [inny niż sprzedaż], Opracowanie koncepcji 
marketingowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Orga-
nizacja konkursów w celach reklamowych, Organizowanie 



Nr  ZT4/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 37

i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Administrowanie 
sprzedażą, Dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, Organizacja 
subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskryp-
cji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakie-
tów medialnych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Oferowanie próbek produktów, Pisanie tek-
stów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, 
Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Organizowanie 
targów i wystaw, 41 Edycja druków zawierających obrazy 
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, Komputerowe przygotowanie materiałów do publika-
cji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, Multimedialne wydania czasopism, Multime-
dialne wydania gazet, Multimedialne wydania magazynów, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie 
scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż rekla-
mowe, Administrowanie [organizacja] konkursami, Konferen-
cje (Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy (Organizowa-
nie i prowadzenie -), Konkursy (Organizowanie -) [edukacja 
lub rozrywka], Organizacja konferencji edukacyjnych, Orga-
nizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów 
w dziedzinie rozrywki, Organizacja seminariów, Adaptacja 
i montaż kinematograficzny, Edycja nagrań audio, Edycja na-
grań wideo, Edycja zdjęć, Fotografia, Kompozycje fotogra-
ficzne na rzecz innych, Mikrofilmowanie dla osób trzecich, 
Montaż filmów, Montaż filmów fotograficznych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, Analizowanie wyników testów i da-
nych edukacyjnych dla osób trzecich, Badania edukacyjne, 
Budowanie zespołu (edukacja), Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, Doradztwo szkoleniowe w zakresie za-
rządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, Do-
radztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodo-
we (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo 
zawodowe [edukacja], Organizacja występów rozrywko-
wych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych na żywo, Organizacja i prezentacja przedstawień 
na żywo, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, Usługi w zakre-
sie przedstawień na żywo, Administrowanie [organizacja] 
usługami rozrywkowymi, Dystrybucja filmów, Nauczanie 
i szkolenia, Obsługa studia filmowego, Organizacja aktywno-
ści edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja i prezenta-
cja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie festiwali, 
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizo-
wanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie 
gier z udziałem publiczności, Organizowanie grupowych za-

jęć rekreacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie im-
prez w celach rozrywkowych, Organizowanie kongresów 
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizo-
wanie konkursów, Organizowanie przedstawień, Planowanie 
specjalnych imprez, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, 
Prezentacja filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażo-
wych, Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja 
programów radiowych lub programów telewizyjnych, Pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo, Produkcja programów 
telewizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewizyj-
nych na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja przedsta-
wień, Produkcja przedstawień i programów radiowych i tele-
wizyjnych, Przedstawianie filmów, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Administrowanie [organizacja] zawodami, Orga-
nizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizowanie corocznych konfe-
rencji edukacyjnych, Organizowanie i obsługa konferencji, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Or-
ganizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organi-
zowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie konferencji edu-
kacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, 
Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organi-
zowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie 
konferencji związanych z reklamą, Organizowanie konferen-
cji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Organizo-
wanie konferencji, Organizowanie konkursów edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organi-
zowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywko-
wych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Or-
ganizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowa-
nie seminariów, Organizowanie seminariów związanych z re-
klamą, Organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Organi-
zowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie semina-
riów szkoleniowych, Organizowanie seminariów i konferen-
cji, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce me-
dycznej, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowa-
nie widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie wy-
staw do celów edukacyjnych, Organizowanie wystaw eduka-
cyjnych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie 
zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów 
w celach edukacyjnych, Prezentowanie ścieżek dźwięko-
wych filmów wideo, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
Prowadzenie seminariów, Prowadzenie seminariów i kongre-
sów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, Semi-
naria, Sympozja związane z edukacją, Montaż programów 
radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż wi-
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deo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Obsługa 
sprzętu wideo i audio do produkcji programów radiowych 
i telewizyjnych, Prezentacja nagrań wideo, Produkcja eduka-
cyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyj-
nych programów telewizyjnych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów dla telewizji, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Produkcja nagrań 
audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań wideo, 
Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Produkcja taśm wi-
deo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych 
z zarządzania, Produkcja taśm wideo i dysków wideo, Pro-
dukcja tematycznych programów telewizyjnych, Usługi 
w zakresie produkcji filmów wideo, Organizowanie festynów 
w celach edukacyjnych, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 549734 (220) 2022 11 29
(731) HAH GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Gangnam Style
(510), (511) 41 Dystrybucja filmów, Egzaminy edukacyjne 
dla użytkowników pilotażu dronów, Fotografia, Fotorepor-
taże, Hazard, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie 
aikido, Komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kul-
tura fizyczna, Malowanie twarzy, Nauczanie indywidualne, 
Nauka gimnastyki, Nauka judo, Nocne kluby, Organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie 
balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów 
piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzycz-
na, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Pro-
dukcja widowisk, Prowadzenie zajęć fitness, Przedstawienia 
teatralne [produkcja], Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc 
na pokazy, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia fil-
mowe, Szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia 
herbaty], Szkoły z internatem, Świadczenie usług w zakresie 
karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi 
artystów estradowych, Usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi klu-

bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kultural-
ne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny w zakresie 
sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi orkie-
stry, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, 
Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szkolenio-
we zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, Usługi w zakresie 
komponowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Usługi związane z dyskotekami, Wynajem urzą-
dzeń do gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wy-
pożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatral-
nych lub do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Wypożyczanie taśm wideo, Wystawianie 
spektakli na żywo, Wyższe uczelnie [edukacja], Zapewnia-
nie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
rozrywkowych lub kulturalnych.

(210) 549737 (220) 2022 11 29
(731) ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna na rzecz 

osób chorych na epilepsję

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezenta-
cji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Ad-
ministrowanie konkursami w celach reklamowych, Elektro-
niczne publikowanie druków w celach reklamowych, Infor-
macja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako stro-
ny internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wy-
korzystania w formie stron internetowych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Kompilacja reklam, Marketing bezpośredni, Marketing do-
tyczący promocji, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing 
internetowy, Oferowanie próbek produktów, Opracowywa-
nie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamo-
wych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opraco-
wywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organiza-
cja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organi-
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zacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja 
konkursów w celach reklamowych, Organizowanie i prze-
prowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie tar-
gów handlowych w celach reklamowych, Organizowanie 
targów i wystaw, Pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamo-
wych i promocyjnych, Planowanie strategii marketingo-
wych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja fil-
mów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketin-
gowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów rekla-
mowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, 
Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Przygotowanie 
i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów rekla-
mowych, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, 
Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, 
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, Przygotowywanie prezenta-
cji w celach reklamowych, Przygotowywanie publikacji re-
klamowych, Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie 
reklam prasowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, 
Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publiko-
wanie druków do celów reklamowych w postaci elektro-
nicznej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie ma-
teriałów reklamowych online, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi 
reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem kompu-
terowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama radiowa, 
Reklamy online, Reklamy radiowe, Reklamy radiowe i tele-
wizyjne, Reklamy telewizyjne, Reżyserowanie filmów rekla-
mowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, Tworzenie tekstów reklamowych, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji elektronicznej, Pisanie i pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie 
scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż rekla-
mowe, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie tekstów [in-
nych niż teksty reklamowe], Publikacja broszur, Publikacja 
czasopism, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja 
podręczników użytkownika, Publikacja prac naukowych, 
Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie czaso-
pism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowa-
nie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism, 
książek i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowa-
nie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publi-
kowanie dokumentów, Publikowanie druków w formie 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Pu-
blikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edu-
kacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicz-

nych online, Publikowanie książek instruktażowych, Publi-
kowanie literatury instruktażowej, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materia-
łów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty re-
klamowe, Publikowanie materiałów multimedialnych onli-
ne, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie mul-
timedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie 
multimediów, Publikowanie naukowych czasopism infor-
macyjnych, Publikowanie podręczników, Publikowanie 
podręczników szkoleniowych, Publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów 
edukacyjnych, Publikowanie tekstów, Publikowanie tek-
stów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Publikowanie wy-
ników prób klinicznych dotyczących preparatów farma-
ceutycznych, Redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych, Redagowa-
nie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywa-
nie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line [niepobieralnych], Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi eduka-
cyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień 
na żywo, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), 
Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Konkursy (Orga-
nizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Organizacja konferen-
cji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, 
Organizacja konkursów tanecznych, Organizacja konkur-
sów w dziedzinie rozrywki, Organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, Organizacja seminariów, Organi-
zacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Or-
ganizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie corocz-
nych konferencji edukacyjnych, Organizowanie i obsługa 
konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji edu-
kacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i se-
minariów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Orga-
nizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowa-
dzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji 
i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Or-
ganizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizo-
wanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konfe-
rencji związanych z reklamą, Organizowanie konferencji 
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Organizowa-
nie konferencji, Organizowanie konkursów edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub roz-
rywkowych, Organizowanie konkursów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie seminariów, Organizowanie seminariów 
związanych z reklamą, Organizowanie seminariów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie seminariów związanych 
z edukacją, Organizowanie seminariów dotyczących edu-
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kacji, Organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, Or-
ganizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie 
seminariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów 
i kongresów o tematyce medycznej, Organizowanie spo-
tkań i konferencji, Organizowanie widowisk w celach edu-
kacyjnych, Organizowanie wykładów, Organizowanie wy-
staw do celów edukacyjnych, Organizowanie wystaw edu-
kacyjnych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Or-
ganizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Planowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, Planowanie semina-
riów w celach edukacyjnych, Planowanie wykładów w ce-
lach edukacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
Prowadzenie seminariów, Prowadzenie seminariów i kon-
gresów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowa-
dzenie wystaw w celach edukacyjnych, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Przygotowywanie seminariów dotyczących 
szkoleń, Seminaria, Sympozja związane z edukacją, Edycja 
nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, Fotogra-
fia, Montaż filmów, Montaż filmów fotograficznych, Montaż 
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów ra-
diowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Pre-
zentacja nagrań wideo, Prezentowanie programów radio-
wych, Prezentowanie programów telewizyjnych, Produkcja 
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja 
edukacyjnych programów telewizyjnych, Produkcja filmów, 
Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja fil-
mów w celach edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Pro-
dukcja filmów wideo i DVD, Produkcja nagrań audio i video 
oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań wideo, Produk-
cja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obra-
zu, Produkcja programów telewizyjnych, Organizacja i pre-
zentacja przedstawień na żywo, Organizowanie pokazów 
na żywo, Organizowanie występów na żywo, Prezentacja 
przedstawień na żywo, Produkcja przedstawień na żywo, 
Produkcja widowisk na żywo.

(210) 549770 (220) 2022 11 29
(731) KANIEWSKI RYSZARD PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA KANVET, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kanvet

(531) 03.07.05, 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne.

(210) 549788 (220) 2022 11 30
(731) NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)

(540) CollagenNucleo
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, leki 
pomocnicze, żywność i napoje dietetyczne, w szczególności 
suplementy diety, żywność homogenizowana, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, żywność dla nie-
mowląt, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210) 549819 (220) 2022 11 30
(731) ZANIEWSKA-WOJTKÓW ZOFIA PSIEDSZKOLE, 

Konstancin-Jeziorna; WOJTKÓW PIOTR,  
Podkowa Leśna

(540) (znak słowny)
(540) W Harmonii z Psem
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze papieru 
do tablicy „flipchart”, Artykuły biurowe [z wyjątkiem me-
bli], Biuletyny informacyjne, Bloki [artykuły papiernicze], 
Broszury, Chorągiewki papierowe, Czasopisma [periody-
ki], Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biuro-
we], Etykiety z papieru lub kartonu, Kalendarze, Karty, Kar-
ty do kolekcjonowania, inne niż do gier, Katalogi, Komiksy, 
Książeczki do kolorowania, Książki, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apa-
ratów), Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki 
[notesy], Periodyki [czasopisma], Podręczniki i książki, Pro-
spekty, Publikacje drukowane, Reprodukcje graficzne, Ry-
sunki, Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt 
domowych, Ulotki, Zakładki do książek, Zakładki do stron, 
Zeszyty do pisania lub rysowania, 25 Czapki [nakrycia 
głowy], Kamizelki, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Odzież, 
Pikowane kurtki [odzież], 41 Doradztwo zawodowe, Do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie progra-
mów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Kursy koresponden-
cyjne, Nauczanie indywidualne, Kształcenie praktyczne  
(pokazy), Dystrybucja filmów, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produk-
cja widowisk, Przekazywanie know- how [szkolenia], Pu-
blikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Reda-
gowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Tresura 
zwierząt, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobra-
nia, Usługi trenerskie, Sprawdziany edukacyjne, Usługi 
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wy-
magających specjalnej opieki, Usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 549834 (220) 2022 12 01
(731) BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) BELLAPLASTY
(510), (511) 6 Profile metalowe do celów termoizolacyjnych, 
Profile metalowe do użytku w budownictwie, Listwy meta-
lowe, Kątowniki metalowe, Listwy przypodłogowe z metalu, 
Listwy startowe metalowe dla budownictwa, Uszczelki me-
talowe, Metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] 
stosowane w budownictwie, Metalowe materiały budowla-
ne, Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalowe narożniki 
ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materia-
ły budowlane], Narożniki ochronne tynków metalowe, Kołki 
metalowe, Zatyczki metalowe, Taśmy metalowe, Półkątow-
niki metalowe, 17 Profile uszczelniające niemetalowe, Listwy 
izolacyjne, Uszczelki niemetalowe, Materiały uszczelniające, 
Zespoły uszczelniające niemetalowe, Materiały termoizo-
lacyjne, Materiały izolacyjne, Materiały izolacyjne dla bu-
downictwa, Materiały izolacyjne produkowane z tworzyw 
sztucznych, Taśmy izolacyjne, Niemetalowe taśmy uszczel-
niające do okien, Taśmy klejące, inne niż do artykułów pa-
pierniczych oraz inne niż do użytku medycznego lub do-
mowego, 19 Profile niemetalowe do budownictwa, Listwy 
niemetalowe, Kątowniki, niemetalowe, Listwy podłogowe, 
niemetalowe, Elementy wykończeniowe budowlane nie-
metalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Niemetalowe 
narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], Konstrukcyjne elementy niemetalo-
we dla budownictwa, Niemetalowe elementy konstrukcyjne 
wspornikowe, Profile z tworzyw sztucznych do systemów 
ociepleń budynków, Profile z tworzyw sztucznych do zabu-
dowy gipsowo-kartonowej, Profile z tworzyw sztucznych 
do mokrego tynku, Listwy przyokienne z tworzyw sztucz-
nych, Listwy okapnikowe z tworzyw sztucznych, Listwy 
do boniowania z tworzyw sztucznych, Listwy dylatacyjne 
do elewacji z tworzyw sztucznych, Listwy podparapetowe 
z tworzyw sztucznych, Łączniki do listew i profili stosowa-
nych w budownictwie z tworzyw sztucznych, Kątowniki 
z tworzyw sztucznych dla budownictwa, Profile dylatacyj-
ne z tworzyw sztucznych do płytek ceramicznych, Profile 
dystansowe z tworzyw sztucznych do klienkieru, Listwy 
startowe niemetalowe dla budownictwa, Podkładki dystan-
sowe z tworzyw sztucznych do profili i listew stosowanych  
w budownictwie.

(210) 549857 (220) 2022 12 01
(731) EURO-TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowny)
(540) Meta-Pro
(510), (511) 7 Narzędzia elektryczne, Narzędzia hydrauliczne, 
Narzędzia mechaniczne, Narzędzia pneumatyczne, Narzę-
dzia wyważeniowe [narzędzia elektryczne], Narzędzia pneu-
matyczne [maszyny], Przemysłowe narzędzia pneumatycz-
ne, Narzędzia ogrodnicze [maszyny], Narzędzia napędzane 
elektrycznie, Mechaniczne narzędzia rolnicze, Pistolety na-
tryskowe [narzędzia], Modułowe narzędzia [maszyny], Narzę-
dzia napędzane hydraulicznie, Elektryczne narzędzia wiertni-
cze, Przenośne narzędzia pneumatyczne, Świdry [narzędzia 
elektryczne], Narzędzia wiertnicze [obrabiarki], Przenośne 
narzędzia elektryczne, Trzepaczki elektryczne [narzędzia], 
Obieraczki [elektryczne narzędzia], Narzędzia obrotowe [ma-
szyny], Elektryczne narzędzia ręczne, Narzędzia podręczne 
mechaniczne, Szydła [narzędzia elektryczne], Narzędzia na-
pędzane silnikowo, Nitownice [narzędzia elektryczne], Elek-
tryczne narzędzia ogrodnicze, Elektryczne narzędzia ku-
chenne, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia obsługiwane 
mechanicznie, Narzędzia napędzane mechanicznie, Narzę-

dzia aktywowane mechanicznie, Narzędzia do obrabiarek, 
Wiertarki [narzędzia elektryczne], Palniki gazowe [narzędzia], 
Narzędzia do wytłaczania, Hydrauliczne narzędzia ratowni-
cze, Polerki [narzędzia elektryczne], Wiertarki pionowe [na-
rzędzia elektryczne], Narzędzia modularne do maszyn, Na-
rzędzia ceramiczne do maszyn, Narzędzia elektryczne 
do polerowania, Narzędzia do frezowania [maszyny], Narzę-
dzia do podcięć [maszyny], Narzędzia ręczne obsługiwane 
mechanicznie, Elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, 
Narzędzia do pakowania [maszyny], Pogłębiacze stożkowe 
[narzędzia elektryczne], Młotki nitownicze [narzędzia elek-
tryczne], Narzędzia szlifierskie do szlifierek, Siewniki rzędowe 
[narzędzia rolnicze], Pilniki [narzędzia obsługiwane elektrycz-
nie], Piły ratownicze [narzędzia elektryczne], Narzędzia rolni-
cze inne niż narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Narzędzia 
tnące do użycia w zasilanych elektrycznie narzędziach ręcz-
nych, Precyzyjne narzędzia do żłobienia [maszyny], Narzę-
dzia z węglika spiekanego [maszyny], Narzędzia ręczne z na-
pędem pneumatycznym, Rozpylacze insektycydów [narzę-
dzia ręczne, elektryczne], Elektryczne narzędzia i przybory 
kuchenne, Narzędzia do cięcia wzdłużnego [maszyny], Cią-
gnikowe żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze], Narzędzia 
do cięcia metalu [maszyny], Narzędzia do przebijania do pras, 
Narzędzia tnące do centrów obróbczych, Rozwiertaki [narzę-
dzia z napędem elektrycznym], Końcówki ceramiczne [na-
rzędzia do maszyn], Pistolety [narzędzia na naboje wybucho-
we], Narzędzia rolnicze montowane do przyczepy, Narzędzia 
do obróbki krawędzi [maszyny], Frezarki do gwintów [narzę-
dzia elektryczne], Narzędzia tnące z napędem elektrycznym, 
Materiały ścierne [narzędzia do maszyn], Narzędzia do cięcia 
metalu (gazowe), Frezy walcowo-czołowe [narzędzia elek-
tryczne], Narzędzia wiertnicze do ropy naftowej, Maszynowe 
narzędzia wiertnicze z suwakami, Narzędzia do cięcia metali 
[gazowe], Narzędzia podręczne z napędem elektrycznym, 
Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, Narzędzia ręcz-
ne o napędzie mechanicznym, Narzędzia do strugania 
wzdłużnego [maszyny], Narzędzia do dłutowania do ma-
szyn, Narzędzia do profilowania rolkowego [maszyny], Na-
rzędzia do układania płytek [maszyny], Narzędzia ścierne 
będące częściami maszyn, Tnące narzędzia diamentowe 
do maszyn, Narzędzia do użytku w obrabiarkach, Narzędzia 
do prostowania krawędzi [elektryczne], Maszyny i narzędzia 
do rozprowadzania nawozów, inne niż narzędzia ręczne, Na-
rzędzia szlifierskie [części do maszyn], Narzędzia do skrawa-
nia jednoostrzowe [maszyny], Mechaniczne narzędzia tło-
czące [części maszyn], Tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], 
Gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mecha-
nicznie, Narzędzia do cięcia z węglika spiekanego, Narzędzia 
do cięcia będące częściami maszyn, Narzędzia do strugania 
wzdłużnego [części maszyn], Narzędzia tnące [maszyny] 
w formie wierteł, Ręczne narzędzia bezprzewodowe z napę-
dem elektrycznym, Narzędzia szlifierskie z kołem zębatym 
stożkowym, Maszyny do mielenia mięsa [elektrycznie narzę-
dzia], Narzędzia ścierne do użytku z maszynami, Narzędzia 
szlifierskie [maszyny lub części maszyn], Narzędzia tnące 
[maszyny] w postaci frezów, Urządzenia do uprawiania roli 
[narzędzia rolnicze], Narzędzia do cięcia metalu [części ma-
szyn], Rozwiertaki do rur [narzędzia do maszyn], Narzędzia 
piłujące do użytku z piłami, Narzędzia do wiercenia obsługi-
wane przez maszyny, Mechaniczne i pneumatyczne narzę-
dzia do podnoszenia, Narzędzia do skrawania jednoostrzo-
we [części maszyn], Elektryczne narzędzia do ostrzenia kra-
wędzi nart, Szlifierki jako narzędzia z napędem elektrycznym, 
Świdry do użytku z narzędziami elektrycznymi, Precyzyjne 
narzędzia do żłobienia [części do maszyn], Narzędzia rolnicze 
inne niż o napędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, inne niż 
o napędzie ręcznym, Narzędzia tnące będące palnikami spa-
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walniczymi obsługiwanymi gazem, Płytki z węglików spieka-
nych [narzędzia do maszyn], Rozdrabniacze [elektryczne na-
rzędzia ogrodnicze i do trawników], Elektryczne narzędzia 
do czyszczenia okien zawierające szczotki, Elektryczne na-
rzędzia do tuftingu [wytwarzania przędzin pętelkowych], 
Kratki tnące stanowiące narzędzia do maszyn tnących, Na-
rzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 8 Ręcznie stero-
wane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budow-
lane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia ręczne do użytku 
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Narzędzia ręczne, 
Narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], Narzędzia rytowni-
cze [narzędzia ręcznej, Narzędzia wyważeniowe [narzędzia 
ręczne], Dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], Motyki [narzę-
dzia ręczne], Widły [narzędzia ręczne], Wiertarki [narzędzia 
ręczne], Noże, narzędzia ręczne, Ostrza [narzędzia ręczne], 
Strugi [narzędzia ręczne], Dłuta [narzędzia ręczne], Kopaczki 
[narzędzia ręczne], Oplatarki [narzędzia ręczne], Rozwiertaki 
[narzędzia ręczne], Punktaki [narzędzia ręczne], Frezy [narzę-
dzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia ręczne], Szpachle [narzędzia 
ręczne], Ręczne narzędzia rolnicze, Pilniki [narzędzia ręczne], 
Ściernice [narzędzia ręczne], Grzechotki [narzędzia ręczne], 
Rysiki [narzędzia ręczne], Narzędzia ścierne (ręczne), Toporki 
[narzędzia ręczne], Czerpaki [narzędzia ręczne], Tłuczki [na-
rzędzia ręczne], Piły [narzędzia ręczne], Pistolety [narzędzia 
ręczne], Szczypce [narzędzia ręczne], Obcęgi [narzędzia ręcz-
ne], Kurtki [narzędzia ręczne], Perforatory [narzędzia ręczne], 
Ekspandery [narzędzia ręczne], Gwintowniki [narzędzia ręcz-
ne], Mieszadła [narzędzia ręczne], Młotki [narzędzia ręczne], 
Nitownice [narzędzia ręczne], Przecinaki [narzędzia ręczne], 
Ściski [narzędzia ręczne], Tarany [narzędzia ręczne], Wiertła 
ręczne [narzędzia], Świdry [narzędzia ręczne], Gwintownice 
[narzędzia ręczne], Skrobaki [narzędzia ręczne], Wytłaczarki 
[narzędzia ręczne], Awaryjne narzędzia rozwierające [narzę-
dzia ręczne], Awaryjne narzędzia wielofunkcyjne [narzędzia 
ręczne], Awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], Narzę-
dzia obrotowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia 
ręczne o napędzie ręcznym, Narzędzia do szczepienia drzew 
[narzędzia ręczne], Narzędzia do rozwijania szpul [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne], 
Narzędzia do wyciągania gwoździ [narzędzia ręczne], Ka-
mienne narzędzia ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Przyrządy tnące [narzędzia ręcznej, Kilofy dwustronne  
[narzędzia ręczne], Pogłębiacze stożkowe [narzędzia ręczne], 
Grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], Szczypce precyzyjne 
[narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Dziurkacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Tarcze ścierne 
(narzędzia ręczne), Kadzie odlewnicze [narzędzia ręczne], Na-
rzędzia ścierne [przyrządy ręczne], Kątowniki budowlane 
[narzędzia ręczne], Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Sznurki 
traserskie [narzędzia ręczne], Łyżki szumówki [narzędzia ręcz-
ne], Klucze nasadowe [narzędzia ręczne], Kopyta szewskie 
[narzędzia ręczne], Ręczne narzędzia do wiercenia, Ręczne 
narzędzia do polerowania, Topory ciesielskie [narzędzia ręcz-
ne], Zaciski blokujące [narzędzia ręczne], Obsady matryc  
[narzędzia ręczne], Narzędzia do odchwaszczania [ręczne], 
Szczotki druciane [narzędzia ręczne], Młoty drewniane  
[narzędzia ręczne], Żelazka [narzędzia ręczne nieelektrycz-
ne], Ręczne narzędzia do tuftingu, Szczypce, kleszcze [narzę-
dzia ręczne], Grace, motyczki [narzędzia ręczne], Ręczne na-
rzędzia do rąbania, Strugi wręgowniki [narzędzia ręczne], 
Widły rolnicze [narzędzia ręczne], Szlifierki kątowe (narzędzia 
ręczne), Imadła kątowe (narzędzia ręczne), Narzędzia ręczne 
dla leśnictwa, Napinacze kolanowe [narzędzia ręczne], Tarni-
ki, tarki [narzędzia ręczne], Sierpy [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], Na-
prężacze [narzędzia obsługiwane ręcznie], Spraye [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Narzędzia szlifierskie, obsługiwane 

ręcznie, Narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), Napina-
cze [narzędzia obsługiwane ręcznie], Obcinarki [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Nożyce [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], Przycinarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia 
skrawające [ręcznie obsługiwane], Narzędzia rolnicze, obsłu-
giwane ręcznie, Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsłu-
giwane), Ośniki będące narzędziami ręcznymi, Narzędzia 
do wykańczania muru suchego [narzędzia ręczne], Narzę-
dzia do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
Narzędzia do wycinania matryc [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Narzędzia ręczne do zdejmowania opon, Dłutka 
do uszczelniania [narzędzia ręczne], Narzędzia ręczne do cię-
cia płytek, Kleszcze do drutu [narzędzia ręczne], Obcinaki 
do uszczelniania [narzędzia ręczne], Przycinacze do gałęzi 
[narzędzia ręczne], Przebijaki [narzędzia], Kątowniki [narzę-
dzia], Pilśniarki [narzędzia], Pilniki [narzędzia], Ubijaki [narzę-
dzia], Bijaki [narzędzia], Narzędzia formierskie, Szpadle [narzę-
dzia], Klucze [narzędzia], Łopaty [narzędzia], Grabie [narzę-
dzia], Narzędzia sześciokątne, Frezy [narzędzia], Wiertła [na-
rzędzia], Narzędzia do okrawania, Młotki nitownicze [narzę-
dzia], Pasy na narzędzia, Klucze nasadowe [narzędzia], 
Skrzynki uciosowe [narzędzia], Stojaki na narzędzia, Pasy 
do narzędzi, Fartuchy na narzędzia, Torby na narzędzia przy-
pinane do pasów na narzędzia, 35 Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami 
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzę-
dziami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z narzędziami hydraulicznymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z narzędziami mechanicznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z narzędziami pneumatycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami elek-
trycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędzia-
mi hydraulicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z narzędziami mechanicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z narzędziami pneumatycznymi, Informacja han-
dlowa, Udostępnianie informacji handlowych, Dostarczanie 
informacji handlowych, Udzielanie informacji handlowych, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, Wyceny doty-
czące spraw handlowych, Reklama i marketing, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promocja sprzedaży, Organizacja działalności 
gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, Pro-
mowanie działalności gospodarczej, Audyt działalności go-
spodarczej, Promowanie [reklama] działalności gospodar-
czej, Informacja o działalności gospodarczej, Doradztwo do-
tyczące działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej.

(210) 549862 (220) 2022 12 02
(731) BORUSZEWSKI MICHAŁ, Gniewno
(540) (znak słowny)
(540) mojachatka.pl
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje komputero-
we do smartfonów i urządzeń mobilnych, Aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, Biuletyny elektroniczne do pobrania, 
Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do osadzania reklam  
on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie do po-
brania, Oprogramowanie do pobrania do przetwarzania 
w chmurze, Oprogramowanie do pobrania w tym oprogra-
mowanie na smartfony i urządzenia mobilne w zakresie plat-
form reklamowych, marketingowych i porównywania cen, 
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spersonalizowanych treści i elektronicznych usług komunika-
cyjnych, analizy danych, w tym danych dotyczących porów-
nywania cen i analizy zachowania użytkowników, Oprogra-
mowanie do pobrania z Internetu, Oprogramowanie do pro-
jektowania reklam online na stronach internetowych, Opro-
gramowanie do wynajmowania przestrzeni reklamowej 
na stronach internetowych, Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie 
komputerowe do pobrania do użytku jako interfejs progra-
mowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyj-
nych, Oprogramowanie komputerowe do reklamy, Oprogra-
mowanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie 
marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Publikacje w formie elektronicz-
nej do pobrania, 35 Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Administrowanie programami motywacyjnymi w celu pro-
mowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Admi-
nistrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniż-
ki lub zachęty, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, 
Agencje reklamowe, Analiza danych, w tym analiza i badania 
zachowania użytkowników, Analiza marketingowa nierucho-
mości, Analiza rynku, Analizy handlowe, badania i usługi infor-
macyjne, Aukcje nieruchomości, Badania rynkowe, Bizneso-
we usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie infor-
macji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy 
danych, Dostarczanie informacji i świadczenie usług dorad-
czych w zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie 
przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowa-
nych online, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystry-
bucja reklam i ogłoszeń handlowych, Elektroniczne przetwa-
rzanie danych, Gromadzenie danych, Gromadzenie i systema-
tyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektro-
nicznych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, Gromadzenie informacji 
handlowej, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych do wykorzystania w formie stron internetowych, Mar-
keting cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing in-
ternetowy, Marketing referencyjny, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Negocjowanie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów 
telekomunikacji, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Obsługa rynków online w celu umożliwienia negocja-
cji warunków transakcji handlowych między osobami trzeci-
mi podczas sprzedaży i zakupu w zakresie następujących 
dziedzin: nieruchomości, grunty, budynki, domy, mieszkania, 
kamienice, hale, obiekty budowlane, Oferowanie do sprzeda-
ży i usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz online zwią-
zanej z następującymi towarami: nieruchomości, grunty, bu-
dynki, domy, mieszkania, kamienice, hale, obiekty budowlane, 
Ogłoszenia drobne, Ogłoszenia w następujących dziedzinach: 
nieruchomości, grunty, budynki, domy, mieszkania, kamieni-
ce, hale, obiekty budowlane i wynajem zakwaterowania, 
w tym zakwaterowania krótkoterminowego, Organizacja 
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Organizacja promo-
cji przy użyciu mediów audiowizualnych, Organizowanie 

i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Orga-
nizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób 
trzecich, Organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w in-
ternecie, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja materiałów rekla-
mowych i reklam, Profilowanie konsumentów do celów ko-
mercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
Przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów 
działalności gospodarczej, Przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, Przygotowywanie reklam prasowych, Publikacja 
reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Rekla-
ma i usługi reklamowe, Reklama na billboardach elektronicz-
nych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunika-
cyjne, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych onli-
ne dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunika-
cyjne, Reklama towarów i usług sprzedawców online za po-
średnictwem przewodnika online do przeszukiwania, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie zarządzania bazami danych, Sprzedaż aukcyjna 
nieruchomości, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, Udostępnianie i wynajem po-
wierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji handlowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich, Udostępnianie przestrzeni re-
klamowej online dla osób trzecich, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej online w zakresie ogłoszeń drobnych, Udostęp-
nianie witryn internetowych w następujących dziedzinach: 
nieruchomości, grunty, budynki, domy, mieszkania, kamieni-
ce, hale, obiekty budowlane i wynajem zakwaterowania, 
w tym zakwaterowania krótkoterminowego, Usługi dopaso-
wywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające na-
wiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicie-
lami stron internetowych, Usługi handlowe online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licyta-
cja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi informa-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-
-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi mar-
ketingowe, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw han-
dlowych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi reklamowe i marketingowe online, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi w zakresie Business Intelligence 
[analityki biznesowej], Usługi w zakresie porównywania cen, 
Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usłu-
gi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu 
elektronicznego, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą i jej organizacji, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, Zarządzanie relacjami z klientami, Za-
rządzanie w działalności handlowej, Usługi informacyjne do-
tyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 36 Agencje 
nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościa-
mi, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradz-
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two w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji doty-
czących nieruchomości, Dzierżawa lub wynajem budynków, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości, Udostępnianie komputerowych 
baz danych online do przeszukiwania zawierających ogłosze-
nia i ogłoszenia drobne dotyczące następujących dziedzin: 
nieruchomości, grunty, budynki, domy, mieszkania, kamieni-
ce, hale, obiekty budowlane i wynajem zakwaterowania, 
w tym zakwaterowania krótkoterminowego, Udostępnianie 
komputerowych baz danych online do przeszukiwania za-
wierających reklamy i ogłoszenia w następujących dziedzi-
nach: nieruchomości, grunty, budynki, domy, mieszkania, ka-
mienice, hale, obiekty budowlane i wynajem zakwaterowa-
nia, w tym zakwaterowania krótkoterminowego, Udostępnia-
nie witryn internetowych w zakresie następujących dziedzin: 
nieruchomości, grunty, budynki, domy, mieszkania, kamieni-
ce, hale, obiekty budowlane i wynajem zakwaterowania, 
w tym zakwaterowania krótkoterminowego, Udzielanie infor-
macji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem 
Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wynajem bu-
dynków, Wynajem domów, Wynajem mieszkań, Wynajem 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem 
pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwatero-
wania [mieszkania], Usługi informacyjne dotyczące wszyst-
kich wyżej wymienionych usług, 38 Komunikacja za pomocą 
systemów poczty elektronicznej, Komunikacja za pośrednic-
twem blogów online, Przesyłanie informacji cyfrowych, Prze-
syłanie informacji drogą online, Transmisja krótkich wiadomo-
ści [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów 
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomuni-
kacyjnymi, Transmisja plików danych, audio, wideo i multime-
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych 
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć 
komputerową, Usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomuni-
kacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali in-
ternetowych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
średnictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, 
Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie 
użytkownikom dostępu do platform w Internecie, Usługi in-
formacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych 
usług.

(210) 549871 (220) 2022 12 02
(731) POL-HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENERAL FRESH Spec

(531) 03.07.06, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i czyszczenia, Mydła dez-
odorujące, Kosmetyki, Pasty do zębów, Pasty do czyszczenia, 
Pasty do obuwia, Proszki do kąpieli, Proszki do polerowa-

nia, Płyny do zębów, Płyny do mycia naczyń, Płyny i proszki 
do prania, Proszki do szorowania, Płyny do płukania, Wybie-
lacze i odplamiacze do tkanin, Preparaty do czyszczenia rur, 
Preparaty odtłuszczające inne niż do procesów przemysło-
wych, Żel do dezynfekcji toalet, Kostki zapachowe do toalet, 
Preparaty neutralizujące i pochłaniające zapachy, Kostki bar-
wiące do toalet, Chusteczki nasączone preparatami czysz-
czącymi, Ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, 
Środki do czyszczenia toalet, Kostki do czyszczenia i dezyn-
fekcji toalet, Środki zapachowe do toalet, Dezodoranty, Mydła, 
Szampony, Odkamieniacze do użytku domowego, Preparaty 
czyszczące do samochodów, Środki zapachowe do samo-
chodów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania 
jamy ustnej, Pokojowe spraye zapachowe, Knoty wydzielają-
ce zapachy do odświeżaczy powietrza, Środki odświeżające 
powietrze [zapachowe], Olejki eteryczne do użytku w od-
świeżaczach powietrza, Potpourri (mieszanki zapachowe ziół 
i kwiatów), Aromaty w aerozolu przeznaczone do pomiesz-
czeń, Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrze-
waniu, Esencje i olejki eteryczne, Samochodowe kartonowe 
odświeżacze powietrza, Detergenty do zmywania naczyń 
w zmywarkach, Proszek do zmywarek, Tabletki do zmywa-
rek, Kapsułki do zmywarek, Płynne detergenty do zmywa-
rek, Środki do płukania do zmywarek, Detergenty do zmy-
warek do naczyń, Środki ułatwiające suszenie do zmywarek 
naczyń, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Środki 
do płukania do zmywarek do naczyń, Płyn nabłyszczający 
do użytku w zmywarkach, Odświeżacze do zmywarek, Środ-
ki do czyszczenia zmywarek, Sól do zmywarek, 5 Preparaty 
do odświeżania powietrza, Preparaty neutralizujące zapachy, 
Odświeżacze powietrza, Dezodoranty (do powietrza), Środki 
do oczyszczania powietrza, Środki do dezodoryzacji powie-
trza, Środki do odświeżania powietrza, Odświeżacze do tka-
nin, Odświeżacze do odzieży, Dezodoranty, inne niż dla ludzi 
lub zwierząt, Mydła dezynfekujące.

(210) 549878 (220) 2022 12 02
(731) POL-HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spec

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i czyszczenia, Mydła dez-
odorujące, Kosmetyki, Pasty do zębów, Pasty do czyszczenia, 
Pasty do obuwia, Proszki do kąpieli, Proszki do polerowa-
nia, Płyny do zębów, Płyny do mycia naczyń, Płyny i proszki 
do prania, Proszki do szorowania, Płyny do płukania, Wybie-
lacze i odplamiacze do tkanin, Preparaty do czyszczenia rur, 
Preparaty odtłuszczające inne niż do procesów przemysło-
wych, Żel do dezynfekcji toalet, Kostki zapachowe do toalet, 
Preparaty neutralizujące i pochłaniające zapachy, Kostki bar-
wiące do toalet, Chusteczki nasączone preparatami czysz-
czącymi, Ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, 
Środki do czyszczenia toalet, Kostki do czyszczenia i dezyn-
fekcji toalet, Środki zapachowe do toalet, Dezodoranty, Mydła, 
Szampony, Odkamieniacze do użytku domowego, Preparaty 
czyszczące do samochodów, Środki zapachowe do samo-
chodów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania 
jamy ustnej, Pokojowe spraye zapachowe, Knoty wydzielają-
ce zapachy do odświeżaczy powietrza, Środki odświeżające 
powietrze [zapachowe], Olejki eteryczne do użytku w od-
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świeżaczach powietrza, Potpourri (mieszanki zapachowe ziół 
i kwiatów), Aromaty w aerozolu przeznaczone do pomiesz-
czeń, Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrze-
waniu, Esencje i olejki eteryczne, Samochodowe kartonowe 
odświeżacze powietrza, Detergenty do zmywania naczyń 
w zmywarkach, Proszek do zmywarek, Tabletki do zmywa-
rek, Kapsułki do zmywarek, Płynne detergenty do zmywa-
rek, Środki do płukania do zmywarek, Detergenty do zmy-
warek do naczyń, Środki ułatwiające suszenie do zmywarek 
naczyń, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Środki 
do płukania do zmywarek do naczyń, Płyn nabłyszczający 
do użytku w zmywarkach, Odświeżacze do zmywarek, Środ-
ki do czyszczenia zmywarek, Sól do zmywarek, 5 Preparaty 
do odświeżania powietrza, Preparaty neutralizujące zapachy, 
Odświeżacze powietrza, Dezodoranty (do powietrza), Środki 
do oczyszczania powietrza, Środki do dezodoryzacji powie-
trza, Środki do odświeżania powietrza, Odświeżacze do tka-
nin, Odświeżacze do odzieży, Dezodoranty, inne niż dla ludzi 
lub zwierząt, Mydła dezynfekujące.

(210) 549928 (220) 2022 12 05
(731) POSIAK MACIEJ MK INSTALACJE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK Instalacje

(531) 26.13.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 7 Instalacje pompowe, pompy wysokociśnienio-
we do mycia urządzeń i instalacji, pompy wiatrowe, turbiny 
wiatrowe, wiatraki, generatory do turbin wiatrowych, pompy, 
pompy powietrza, pompy próżniowe, pompy ssące, pompy 
wysokociśnieniowe, pompy wyporowe, pompy membrano-
we, pompy zasilające, pompy tłoczące, pompy osiowe, pom-
py hydrauliczne, pompy elektryczne, pompy wodne, pompy 
pneumatyczne, pompy dozujące, pompy do cieczy, pompy 
na sprężone powietrze, pompy do instalacji grzewczych, 
11 Instalacje chłodnicze, instalacje wentylacyjne, instalacje 
kanalizacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje grzew-
cze, instalacje nawilżające powietrze, instalacje oczyszczania 
ścieków, domowe instalacje klimatyzacyjne, instalacje do na-
wilżania, instalacje do odwilżania, instalacje do wentylacji, 
instalacje sanitarne przenośne, instalacje centralnego ogrze-
wania, instalacje filtrujące powietrze, instalacje do steryliza-
cji, centralne instalacje klimatyzacyjne, przemysłowe insta-
lacje chłodnicze, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje 
do uzdatniania powietrza, instalacje do oczyszczania gazu, 
instalacje do celów sanitarnych, instalacje do recyrkulacji po-
wietrza, instalacje do wytwarzania pary, urządzenia i instala-
cje chłodnicze, instalacje grzewcze do powietrza, filtry do in-
stalacji przemysłowych, instalacje chłodnicze do płynów, in-
stalacje do filtrowania wody, instalacje do chłodzenia powie-
trza, instalacje do oczyszczania ścieków, aparatura i instalacje 
chłodnicze, instalacje grzewcze zamontowane w oknach, 
urządzenia regulacyjne do instalacji gazowych, instalacje 
łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje do kontrolowa-
nia przepływu gazów, instalacje grzewcze zasilane energią 
słoneczną, instalacje grzewcze na energię słoneczną, insta-
lacje grzewcze do użytku przemysłowego, Filtry powietrza 
do instalacji przemysłowych, urządzenia i instalacje do wen-
tylacji, urządzenia i instalacje do suszenia, instalacje do odzy-

skiwania ciepła z powietrza, instalacje i urządzenia do uzdat-
niania powietrza, urządzenia i instalacje do odprowadzania 
ścieków, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopa-
trywania w wodę i sanitacji, urządzenia grzewcze, instalacje 
grzewcze do cieczy, urządzenia grzewcze do pomieszczeń, 
urządzenia i instalacje grzewcze, panele grzewcze na pod-
czerwień, elektryczne klimatyzatory, elektryczne instalacje 
sanitarne, elektryczne instalacje grzewcze, urządzenia wen-
tylacyjne, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, urządzenia 
wentylacyjne do pojazdów, urządzenia klimatyzacyjne, agre-
gaty klimatyzacyjne, wentylatory do klimatyzacji, filtry do kli-
matyzacji, domowe urządzenia klimatyzacyjne, centralne 
urządzenia klimatyzacyjne, przenośne urządzenia do klima-
tyzacji, ogrzewanie podłogowe, elementy ogrzewania elek-
trycznego, urządzenia centralnego ogrzewania, instalacje 
ogrzewania podłogowego, urządzenia do ogrzewania, insta-
lacje do ogrzewania wodnego, urządzenia do ogrzewania 
podłogowego, filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewa-
nia, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, 
37 Czyszczenie instalacji wodociągowych, instalacja urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, 
odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, montaż instalacji 
przemysłowych, konserwacja instalacji przemysłowych, na-
prawa instalacji sanitarnych, montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
instalacja urządzeń do suszenia, instalacja urządzeń do chło-
dzenia, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, instalacja 
systemów do czystych pomieszczeń, instalacja izolacji ter-
micznej w budynkach, instalacja ogniw i modułów fotowol-
taicznych, konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, 
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, usługi dorad-
cze w zakresie instalacji pomp, naprawa instalacji do zaopa-
trzenia w energię, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji ogrzewa-
nia słonecznego, budowa komunalnych instalacji do ogrze-
wania geotermicznego, konserwacja i naprawa instalacji 
energii słonecznej, naprawa instalacji i maszyn produkują-
cych biogaz, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągo-
wych, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, 
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, montaż urządzeń grzewczych, naprawa 
i konserwacja urządzeń grzewczych, instalacja, naprawa 
i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja i naprawa urzą-
dzeń grzewczych podłogowych, Konserwacja i naprawa 
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, renowa-
cja instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu elektrycznego 
i instalacji elektrotechnicznych, renowacja, naprawa i konser-
wacja przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i konser-
wacja instalacji gazowych i elektrycznych, budowa szybów 
wentylacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, moder-
nizacja instalacji do klimatyzacji budynków, konserwacja 
systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, instalowa-
nie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż urządzeń 
centralnego ogrzewania, instalacja systemów ogrzewania 
słonecznego, modernizacja instalacji do ogrzewania budyn-
ków, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słoneczne-
go, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwa-
cja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
budowa użytkowych instalacji słonecznych, instalowanie 
systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów 
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paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-
kach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 
instalacja systemów energii wiatrowej, budowa elektrowni 
wiatrowych, naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, 
naprawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatro-
wych, naprawa pomp, naprawa i konserwacja pomp, odno-
wa pomp próżniowych i części do nich.

(210) 549938 (220) 2022 12 05
(731) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój lekarz w Trójmieście

(531) 02.01.10, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 28.05.99, 
29.01.15

(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z le-
czeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem 
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, 
Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, Chirur-
gia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie zaburzeń 
przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, 
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską 
lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, 
Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie od-
wykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Le-
czenie z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze ho-
dowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, 
Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, 
Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc 
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przychod-
nie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków 
recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Te-
rapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z udzia-
łem zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących oso-
bom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, Usługi badań przesiewowych w kie-
runku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń 
koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur 
komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi 
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik me-
dycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny 
alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usłu-
gi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi 
ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, 
Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego 
zapłodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, 
Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultu-
ry, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wy-
krycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakresie 
higieny dla ludzi, Usługi w zakresie higieny dla zwierząt, Usłu-
gi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie 
muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi 
w zakresie szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla 

zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą 
in vitro, Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszcze-
pianie włosów, Wynajem butelek i pojemników zawierają-
cych gaz do celów medycznych, Wynajmowanie robotów 
chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypo-
życzanie urządzeń do układania włosów, Zdalne monitoro-
wanie danych medycznych do diagnozowania medycznego 
i leczenia, Zooterapia.

(210) 549939 (220) 2022 12 05
(731) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ LEKARZ w Trójmieście

(531) 02.01.10, 02.01.23, 27.05.01, 28.05.99, 29.01.15, 26.01.01, 
26.01.14

(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z le-
czeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem 
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewowe, 
Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, Chirur-
gia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie zaburzeń 
przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, 
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską 
lub medyczną, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, 
Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, Implantacja, Leczenie od-
wykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Le-
czenie z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze ho-
dowli, Manicure, Masaż, Nastawianie kręgosłupa i kończyn, 
Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, 
Placówki rekonwalescencji, Pobieranie próbek krwi, Pomoc 
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
Porady w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przychod-
nie lekarskie, Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków 
recepturowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Te-
rapia mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z udzia-
łem zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących oso-
bom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, Usługi badań przesiewowych w kie-
runku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń 
koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur 
komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi 
dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, Usługi klinik me-
dycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny 
alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usłu-
gi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi 
ortodontyczne, Usługi położnicze, Usługi psychologów, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoryjne, Usługi saun, 
Usługi solariów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego 
zapłodnienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, 
Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultu-
ry, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wy-
krycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakresie 
higieny dla ludzi, Usługi w zakresie higieny dla zwierząt, Usłu-
gi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie 
muzykoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi 
w zakresie szczepień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
Usługi w zakresie urody dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla 



Nr  ZT4/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 47

zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą 
in vitro, Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wszcze-
pianie włosów, Wynajem butelek i pojemników zawierają-
cych gaz do celów medycznych, Wynajmowanie robotów 
chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypo-
życzanie urządzeń do układania włosów, Zdalne monitoro-
wanie danych medycznych do diagnozowania medycznego 
i leczenia, Zooterapia.

(210) 549940 (220) 2022 12 05
(731) MED-INVEST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój lekarz w Trójmieście

(531) 02.01.10, 02.01.23, 27.05.01, 28.05.99, 26.01.01, 26.01.14, 
29.01.14

(510), (511) 44 Akuszeria, Analizy medyczne związane z le-
czeniem ludzi, Analizy medyczne związane z leczeniem 
zwierząt, Aromaterapia, Badania EKG, Badania przesiewo-
we, Badania rentgenowskie, Badania USG, Chiropraktyka, 
Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie 
zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka 
pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opie-
ką pielęgniarską lub medyczną, Doradztwo w zakresie 
żywienia i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Hospicja, 
Implantacja, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywają-
cych środki odurzające, Leczenie z zastosowaniem komó-
rek uzyskanych w drodze hodowli, Manicure, Masaż, Nasta-
wianie kręgosłupa i kończyn, Opieka paliatywna, Opieka 
pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, 
Pobieranie próbek krwi, Pomoc medyczna, Porady me-
dyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie 
farmakologii, Przekłuwanie ciała, Przychodnie lekarskie, 
Salony piękności, Sanatoria, Sporządzanie leków receptu-
rowych przez farmaceutów, Szpitale, Tatuowanie, Terapia 
mowy, Terapia sztuką, Terapia tańcem, Terapia z udziałem 
zwierząt, Udostępnianie zwierząt towarzyszących oso-
bom z niepełnosprawnościami, Usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, Usługi badań przesiewowych w kie-
runku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku 
zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi banków krwi, Usługi 
banku kultur komórkowych do celów transplantacji me-
dycznej, Usługi dentystyczne, Usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, Usługi farbowania włosów, Usługi ginekologiczne, 
Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, 
Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usłu-
gi oceny zdrowia, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, 
Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi położnicze, 
Usługi psychologów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi 
sanatoryjne, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi stawiania 
baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia, Usługi teleme-
dyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akupunk-
tury, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi w zakresie badań 
przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności 
intelektualnej, Usługi w zakresie higieny dla ludzi, Usługi 
w zakresie higieny dla zwierząt, Usługi w zakresie medycy-
ny regeneracyjnej, Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie szczepień, 

Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie uro-
dy dla ludzi, Usługi w zakresie urody dla zwierząt, Usługi 
weterynaryjne, Usługi zapładniania metodą in vitro, Usługi 
związane z bankami tkanek ludzkich, Wszczepianie włosów, 
Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz do ce-
lów medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, 
Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie urzą-
dzeń do układania włosów, Zdalne monitorowanie danych 
medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, 
Zooterapia.

(210) 549946 (220) 2022 12 05
(731) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Doppeltab Alergia
(510), (511) 5 Leki przeciwalergiczne.

(210) 549947 (220) 2022 12 05
(731) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Doppelspray Alergia
(510), (511) 5 Leki przeciwalergiczne.

(210) 549948 (220) 2022 12 05
(731) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Doppelsen Passiflora
(510), (511) 5 Leki stosowane w celu złagodzenia objawów 
stresu i ułatwiające sen.

(210) 549951 (220) 2022 12 06
(731) STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) INTERIM
(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) 549958 (220) 2022 12 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUBBLE
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(531) 25.01.19, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.15, 08.01.18, 01.15.15, 
25.07.07, 26.11.01, 26.11.12

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

(210) 549959 (220) 2022 12 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUM

(531) 01.15.15, 08.01.18, 25.01.19, 25.07.07, 26.11.01, 26.11.12, 
26.13.25, 27.05.01, 29.01.05

(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) 549964 (220) 2022 12 05
(731) ACTIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) ACTIVIA
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwa-
rzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 
9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Aparatura i urządze-
nia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Baterie słoneczne, Baterie słoneczne do celów przemysło-
wych, Baterie słoneczne do użytku domowego, Falowniki fo-
towoltaiczne, Fotoogniwa, Fotowoltaiczne moduły słonecz-
ne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fo-
towoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowolta-
iczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Panele 
słoneczne, Regulatory energii elektrycznej, Stacje ładowania 
dla pojazdów elektrycznych, Urządzenia do magazynowania 
energii elektrycznej, Urządzenia do monitorowania zużycia 
energii elektrycznej, Urządzenia elektryczne do monitoro-
wania sieci zasilającej, Urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do sterowania dystry-
bucją energii elektrycznej, Ładowarki samochodowe, Urzą-
dzenia i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, 
Urządzenia i przyrządy do przełączania dystrybucji energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania dys-

trybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do pro-
wadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje elektryczne, 
Instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], 37 Naprawa 
i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja i na-
prawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, 
Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Insta-
lacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów pane-
li słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
mieszkalnych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji foto-
woltaicznych, Budowa użytkowych instalacji słonecznych.

(210) 549967 (220) 2022 12 06
(731) NAPIERAJ JAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUEGO
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubiler-
skie, Wyroby biżuteryjne, Biżuteria, Kamienie szlachetne, per-
ły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Przyrządy chronologicz-
ne, Turmaliny [kamienie szlachetne], Trofea wykonane ze sto-
pów metali szlachetnych, Sznury modlitewne, Stopy srebra, 
Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Biżuteria i wyroby ju-
bilerskie, Agat [surowy], Agaty, Chalcedon, Cyrkonia, Diament 
[nieobrobiony], Diamenty, Druciki z metali szlachetnych  
[biżuteria], Drut metalowy [metale szlachetne], Drut złoty  
[biżuteria], Gagat, Gagat, nieprzetworzony lub półprzetwo-
rzony, Imitacja gagatu, Imitacja złota, Imitacje kamieni szla-
chetnych, Imitacje pereł, Iryd, Iryd i jego stopy, Jadeity, Kabo-
szony do wyrobu biżuterii, Kamienie półszlachetne, Kamie-
nie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne nieobro-
bione i półobrobione oraz ich imitacje, Kamienie szlachetne 
w stanie surowym, Kamienie sztuczne [szlachetne i półszla-
chetne], Klejnoty, Klejnoty szlachetne i półszlachetne, Korali-
ki do robienia biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Markasy-
ty, Metale szlachetne, Metale szlachetne i ich stopy, Metale 
szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Natural-
ne kamienie szlachetne, Nici [druciki] z metali szlachetnych, 
Nici z metali szlachetnych, Nici z metali szlachetnych [biżute-
ria], Nici ze srebra (biżuteria), Nici ze złota [biżuteria], Oliwin 
[kamienie szlachetne], Oliwin [peridot], Opal, Osm, Osm 
i jego stopy, Oszlifowane diamenty, Pallad, Pallad i jego stopy, 
Perły, Perły hodowlane, Perły naturalne, Perły sztuczne, Perły 
z ambroidu [prasowana żywica], Perydot, Platyna, Platyna 
i jej stopy, Platyna [metal], Półfabrykaty z kamieni szlachet-
nych przeznaczone do produkcji biżuterii, Półprzetworzone 
kamienie szlachetne i ich imitacje, Półprzetworzone metale 
szlachetne, Półwyroby z metali szlachetnych do wykorzysta-
nia przy produkcji biżuterii, Przetworzone lub półprzetwo-
rzone metale szlachetne, Rod, Rod i jego stopy, Rubin, Ruten, 
Ruten i jego stopy, Sardonyks [nieobrobiony], Spinel [kamie-
nie szlachetne], Srebrne nici [biżuteria], Srebrne sztabki, Sre-
bro, Srebro i jego stopy, Srebro, nieprzetworzone lub kute, 
Srebro w stanie surowym, Stopy metali szlachetnych [inne 
niż do użytku w stomatologii], Stopy metali szlachetnych, 
Stopy platyny, Stopy srebra w stanie surowym, Stopy złota, 
Strasy do wytwarzania biżuterii, Syntetyczne kamienie szla-
chetne, Szafiry, Szmaragdy, Sztabki metali szlachetnych, 
Sztabki stopu złota, Sztabki złota, Sztaby platyny, Sztaby sre-
bra, Sztaby ze stopu platyny, Sztaby ze stopu srebra, Sztucz-
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ne kamienie szlachetne, Tanzanit będący kamieniem szla-
chetnym, Topaz, Złote nici [biżuteria], Złoto, Złoto i jego sto-
py, Złoto, nieobrobione lub półobrobione, Złoto, nieprze-
tworzone lub kute, Agat stosowany w biżuterii, Akcesoria 
do biżuterii, Akcesoria do wyrobu biżuterii, Amulety będące 
biżuterią, Amulety [biżuteria], Artykuły ozdobne [ozdóbki lub 
biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby 
lub biżuteria] do użytku osobistego, Ozdoby [biżuteria], Na-
szyjniki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Łańcuszki Kord  
[biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Łańcuszki [bi-
żuteria], Krzyżyki [biżuteria], Klamry ze srebra [biżuteria], Ka-
setki skórzane na biżuterię, Kamee [biżuteria], Jadeit [biżute-
ria], Fantazyjna biżuteria, Części i akcesoria do biżuterii, Brosz-
ki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Breloczki do kluczy 
jako biżuteria [ozdoby], Bransoletki [biżuteria], Biżuteria 
ze złotem, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze stopów cyny z oło-
wiem, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria z wyhafto-
wanym srebrem, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria 
z metali szlachetnych, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Bi-
żuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, Biżuteria wyko-
nana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Bi-
żuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wyko-
nana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria w postaci korali-
ków, Biżuteria sztuczna, Biżuteria osobista, Biżuteria damska, 
Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria 
będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria platyno-
wa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii 
i biżuteria z tworzyw sztucznych, Ozdoby z biżuterii sztucz-
nej, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, Ozdoby do uszu 
w postaci biżuterii, Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], 
Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, 
Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki 
ze skóry [biżuteria], Półszlachetne artykuły biżuteryjne, Pu-
dełka na biżuterię [dopasowane], Pudełka na biżuterię [szka-
tułki lub puzderka], Zwijane torby podróżne na biżuterię, 
Zwijane etui na biżuterię, Zawieszki do bransoletek [biżute-
ria] z metali pospolitych, Zawieszki [biżuteria], Zapięcia do bi-
żuterii, Zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub po-
krywane nimi, Wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżute-
ria], Wpinki do klapy [biżuteria], Woreczki na biżuterię dopa-
sowane, Wisiorki z bursztynu będące biżuterią, Wisiorki 
z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, 
Wisiorki biżuteryjne, Sztuczna biżuteria na ciało, Sztuczna bi-
żuteria, Szpilki ozdobne [biżuteria], Szpilki biżuteryjne do ka-
peluszy, Szpilki biżuteryjne, Syntetyczne kamienie [biżuteria], 
Srebrne pierścionki, Pierścionki złote, Pierścionki zaręczyno-
we, Pierścionki (wyroby jubilerskie), Pierścionki w całości 
z drogich kamieni, Pierścionki symbolizujące przyjaźń, Pier-
ścionki pozłacane, Pierścionki powlekane srebrem, Pierścion-
ki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki, Pierścienie 
platynowe, Pierścienie (ozdoby), Dopasowane osłony 
na pierścionki chroniące przed uderzeniem, otarciem oraz 
uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka, Stojaki na pier-
ścionki wykonane z metali szlachetnych, 18 Wyroby rymar-
skie, bicze i ubrania dla zwierząt, Walizy, torby podróżne, tor-
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Parasole 
i parasolki, Parasole, Etui na karty wykonane z imitacji skóry, 
Imitacje skóry, Wykończenia ze skóry do mebli, Moleskin [imi-
tacja skóry], Osprzęt do uprzęży, Paski naramienne, Paski skó-
rzane do bagażu, Paski skórzane [inne niż odzież], Paski z imi-
tacji skóry, Pasy na ramię, Skóra na buty, Skóra na meble, 
Skóra syntetyczna, Skóra wegańska, Skóra z poliuretanu, 
Sztuczna skóra, Sztuczne futro, Aktówki, Aktówki, dyplomat-
ki, Aktówki na dokumenty, Aktówki, teczki, Aktówki wykona-
ne z imitacji skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Aktówki [wy-
roby ze skóry], Aktówki [wyroby skórzane], Artykuły podróż-

ne [walizki, torby], Bagaż, Bagaż na kółkach, Bagaże podróż-
ne, Bigle do portmonetek, Bigle do torebek, Chusty do no-
szenia niemowląt, Duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, Duże torby podróżne ze sztywnej skóry, Dy-
plomatki, Elastyczne torby na odzież, Etui do kart kredyto-
wych, Etui, futerały na dokumenty, Etui na banknoty, Etui 
na karty [portfele], Etui na karty [wyroby skórzane], Etui 
na klucze, Etui na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui na kar-
ty kredytowe wykonane ze skóry, Etui na wizytówki, Etui 
na wizytówki w postaci portfeli, Etui z imitacji skóry, Etykiety 
na bagaż z kauczuku, Futerały na przybory do golenia, sprze-
dawane bez wyposażenia, Futerały w postaci etui na klucze, 
Japońskie saszetki uniwersalne (shingen-bukuro), Kopertów-
ki, Podróżne pudła na kapelusze, Podróżne pokrowce na kra-
waty, Kufry podróżne, Podręczne torby do samolotu, Płó-
cienne torby na zakupy, Plecaki z kółkami, Plecaki wycieczko-
we, Plecaki uczniowskie, Plecaki turystyczne, Plecaki sporto-
we, Plecaki na kółkach, Plecaki [małe], Plecaki, Pasy do baga-
żu, Paski do torebek na ramię, Paski do portmonetek, Organi-
zery podróżne przystosowane do bagażu, Małe walizki, Małe 
torebki kopertówki, Małe torby dla mężczyzn, Małe portmo-
netki, Małe plecaki, Małe damskie torebki bez rączki, Kufry 
podróżne, Kufry i walizki, Kufry i torby podróżne, Kufry baga-
żowe, Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, 
Kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, Kosmetyczki [sa-
szetki na przybory toaletowe], Kosmetyczki (niewyposażo-
ne), Kosmetyczki na przybory toaletowe, Kosmetyczki (bez 
wyposażenia), Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki, 
Kopertówki [małe torebki], Koperty ze skóry do pakowania, 
Plecaki dla wędrowników, Plecaki do noszenia niemowląt, 
Torby podróżne, Podróżne torby na garderobę wykonane 
ze skóry, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na klucze 
ze skóry i skóry wyprawionej, Torby na obuwie, Torby na nuty, 
Torby na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, Torby 
na narzędzia [puste] motocyklowe, Torby na narzędzia, pu-
ste, Torby na materiały do robienia na drutach, Torby na książ-
ki, Torby na kółkach, Torby na garnitury, koszule i sukienki, 
Torby na jednodniowy pobyt, Torby na garnitur, Torby 
na buty, Torby na akcesoria do przewijania, Torby myśliwskie, 
Torby lekkoatletyczne, Torby kurierskie, Torby i portfele skó-
rzane, Torby gimnastyczne, Torby do pracy, Torby do nosze-
nia niemowląt przez ramię, Torby biwakowe, Torby alpini-
styczne, Tekstylne torby na zakupy, Torby, Teki, dyplomatki, 
Tefilin [filakterie], Teczki ze skóry, Teczki na prace plastyczne 
[futerały], Teczki na nuty, Teczki na dokumenty [aktówki], 
Teczki na dokumenty, Teczki konferencyjne, Teczki i aktówki, 
Teczki, Sznurkowe siatki na zakupy, Tornistry szkolne, Torby 
szkolne, Szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran], Sty-
lowe torebki, Sportowe torby, Stelaże na plecy do noszenia 
dzieci, Specjalne futerały do noszenia składanych lasek, Skó-
rzane walizki podróżne, Skórzane torebki, Skórzane torby 
na zakupy, Skórzane portfele na karty kredytowe, Skórzane 
pasy na ramię, Skórzane etui na karty kredytowe, Skórzane 
aktówki na dokumenty, Składane teczki, Saszetki męskie, Sa-
szetki biodrowe, Sakiewki na klucze, Sakiewki do przechowy-
wania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobi-
stych, Sakiewki ściągane na sznurek, Sakiewki skórzane, Sa-
kwy, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce do garniturów, Po-
krowce na bagaż, Pokrowce na klucze, Pokrowce podróżne 
na ubrania, Pokrowce [worki] na sprzęt, Portfele, Portfele 
damskie nie z metali szlachetnych, Portfele do przypinania 
na pasku, Portfele na karty, Portfele na karty kredytowe, Port-
fele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele na nad-
garstek, Portfele nie z metali szlachetnych, Portfele skórzane, 
Portfele wraz z etui na karty, Portfele z metali szlachetnych, 
Portfele z przegródkami na karty, Portmonetki, Portmonetki 
do noszenia na nadgarstku, Portmonetki na drobne z metali 
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szlachetnych, Portmonetki na monety nie z metali szlachet-
nych, Portmonetki (nie z metali szlachetnych), Portmonetki 
niewykonane z metali szlachetnych, Portmonetki skórzane, 
Portmonetki wielofunkcyjne, Portmonetki (wyroby ze skóry), 
Przywieszki do bagażu, Pudełka z kosmetykami do makijażu, 
Pudła skórzane na kapelusze, Puste przyborniki na instru-
menty lekarskie, Rączki walizek, Ramki do torebek [części 
konstrukcyjne torebek], Randsels [japońskie tornistry szkol-
ne], Portmonetki z siatki oczkowej, Portmonetki z metali szla-
chetnych, Pudełka z fibry, Zestawy podróżne [wyroby skórza-
ne], Zestawy podróżne, Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby 
ze skóry], Zawieszki, etykiety bagażowe, Zamykalne paski 
do bagażu, Worki ze sznurkiem, Worki, sakiewki, Worki po-
dróżne, Worki marynarskie na podróż, Worki marynarskie, 
Woreczki na amulety (omamori-ire), Woreczki filcowe, Wikli-
nowe kufry kori, Walizy, Walizki z wbudowanymi półkami, 
Walizki z napędem elektrycznym, Walizki z kółkami, Walizki 
skórzane, Walizki podróżne [podręczne], Walizki podróżne, 
Walizki na pobyt jednodniowy, Walizki na kółkach, Walizki 
na dokumenty, Walizki biznesowe, Walizki, Walizeczki, Uni-
wersalne torby sportowe na kółkach, Uniwersalne torby 
sportowe, Uniwersalne torby gimnastyczne, Uchwyty do to-
reb, Uchwyty do noszenia toreb z zakupami, Tornistry szkol-
ne, Torebki wykonane ze skóry, Torebki wykonane z imitacji 
skóry, Torebki-worki, Torebki wieczorowe, Torebki typu hobo, 
Torebki, portmonetki i portfele, Torebki-paski na biodra, To-
rebki-paski, Torebki noszone na biodrach, Torebki na ramię, 
Torebki na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, Toreb-
ki na biodra [nerki], Torebki męskie, Torebki-kuferki [Boston 
bag], Torebki do ręki, Torebki do przewieszania przez ramię, 
Torebki do noszenia przy pasku, Torebki damskie, Torebki, 
Torby ze sztucznego futra, Torby ze sznurka na zakupy, Torby 
zakupowe, Torby z imitacji skóry, Torby z frotte, Torby wyko-
nane ze skóry, Torby wodoodporne, Torby w kształcie walca, 
Torby uniwersalne, Torby typu kufry podróżne, Torby tury-
styczne, Torby szkolne [z paskiem na ramię], Torby szkolne 
na książki, Torby sportowe, Torby skórzane na narzędzia, bez 
zawartości, Torby robione na drutach, nie z metali szlachet-
nych, Torby przenośne, Torby [pokrowce] na ubrania do po-
dróży, Torby podróżne [wyroby skórzane], Torby podróżne 
wykonane z tworzyw sztucznych, Torby podróżne wykona-
ne z imitacji skóry, Torby podróżne wykonane ze skóry, Torby 
podróżne [podręczne], Torby podróżne o małej objętości, 
Torby podróżne na kółkach, Torby podróżne na buty, Torby 
podróżne, Torby podręczne na odzież sportową, Torby pod-
ręczne do samolotu, Torby płócienne, Torby plażowe, Torby 
pamiątkowe, Torby naramienne dla dzieci, Torby na zakupy 
z doczepionymi kółkami, Torby na zakupy wykonane ze skó-
ry, Torby na zakupy wielokrotnego użytku, Torby na zakupy 
na kółkach, Torby na zakupy na dwóch kółkach, Torby na wy-
jazdy weekendowe, Torby na ubrania, Torby na ramię, Torby 
na piesze wycieczki, Torby na pieluchy, Torby na pas i na bio-
dra [nerki], Torby na odzież sportową, Okrycia dla psów, 
Okrycia dla kotów, Okrycia dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, 
Odzież dla zwierząt domowych, Odzież dla psów, Ochrania-
cze na nogi i bandaże na kolana dla koni, Obroże dla zwierząt 
domowych, Obroże dla zwierząt, Obroże dla psów, Obroże 
dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, 
Obroże, Obroże dla kotów, Nosidełka dla zwierząt [torby], 
Wyroby rymarskie ze skóry, Wyroby rymarskie, 25 Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież, Wstawki do kostiumów kąpielowych [części odzie-
ży], Wstawki do bielizny [części odzieży], Ramiączka do biu-
stonoszy, Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych, 
Bandany, Bandany na szyję, Chustki na głowę, Chusty 
[odzież], Chusty na głowę, Chusty, szale na głowę, Cylindry 
[kapelusze], Czapki bejsbolówki, Czapki baseballowe, Czapki 

bez daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, 
Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
sportowe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki 
z pomponem, Czepki damskie, dziecinne, Czepki damskie 
[nakrycia głowy], Daszki jako nakrycia głowy, Daszki [nakrycia 
głowy], Daszki [odzież], Daszki przeciwsłoneczne, Daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Kapelusze, Kapelusze 
plażowe, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciw-
słoneczne, Kaptury, Kaptury [odzież], Kaszkiety, Małe kapelu-
sze, Maseczki na twarz [odzież], nie do celów medycznych 
lub sanitarnych, Maski ochronne [modna odzież], Maski 
ochronne [odzież], Maski na oczy do spania, Mycki, piuski, 
Okrycia głowy z daszkiem, Opaski na głowę, Opaski na głowę 
[odzież], Baletki, Balerinki [obuwie], Botki, Botki dla kobiet, 
Buty baletowe, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla nie-
mowląt, Buty do baletu, Buty do jogi, Buty do kostki, Buty 
do tańca, Buty dziecięce, Buty płócienne, Buty skórzane, Buty 
sznurowane, Buty za kostkę, Buty zimowe, Japonki, Kalosze 
[obuwie], Mokasyny, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla nie-
mowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie inne niż sporto-
we, Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie 
plażowe, Obuwie rekreacyjne, Pantofle kąpielowe, Pantofle 
do baletu, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Teni-
sówki, Tenisówki [obuwie], Bielizna osobista i nocna, Akceso-
ria na szyję, Alby, Apaszki, Apaszki [chustki], Ascoty [krawaty], 
Bermudy, Bermudy (szorty), Golfy, Garnitury damskie, Far-
tuszki, Dżinsy, Dzianina [odzież], Eleganckie spodnie, Duże 
luźne kaptury [odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie 
[bosmanki], Dolne części ubrań [odzież], Dolne części stro-
jów niemowlęcych, Długie szale damskie, Długie luźne stro-
je, Długie kurtki, Długie kimona (nagagi), Damskie luźne topy, 
Damskie sukienki na uroczystości, Ciepłe kurtki robocze, 
Chusty plażowe, Chusty pareo, Chusty noszone na ramio-
nach, Chustki [apaszki], Chusteczki do kieszonki piersiowej 
[poszetki], Chinosy, Chimary, Bojówki, Bluzy z kapturem, Blu-
zy sportowe z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, 
Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzki, Bliźniaki 
[odzież], Bikini, Bezrękawniki, Bielizna wyszczuplająca [wyro-
by gorseciarskie], Biustonosze dla karmiących matek, Blezery, 
Getry, Golfy [odzież], Grube kurtki, Grube płaszcze, Kamizelki, 
Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki puchowe, Kamizelki piko-
wane, Kamizelki z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, 
Kaszmirowe szale, Kimona, Kimona japońskie, Koce nadające 
się do noszenia, Kolanówki, Kombinezony, Kombinezony 
damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla nie-
mowląt i małych dzieci, Kombinezony jednoczęściowe, 
Kombinezony [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla dzie-
ci, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Ko-
stiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe 
dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi misecz-
kami, Kostiumy taneczne, Koszule, Koszule ciążowe, Koszule 
codzienne, Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule 
hawajskie z guzikami z przodu, Koszule sportowe, Koszule 
sztruksowe, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi ręka-
wami, Koszulki do jogi, Koszulki polo, Koszulki polo z dziani-
ny, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, 
Krótkie spodnie, Krótkie płaszcze do kimon (haori), Kurtki bez 
rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dżinsowe, Kurt-
ki jako odzież sportowa, Kurtki futrzane, Kurtki koszulowe, 
Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, Kurtki 
wiatroszczelne, Legginsy, Legginsy ciążowe, Letnie sukienki, 
Letnie ubranka dla dzieci, Majtki, Majtki przypominające 
szorty z luźną nogawką, Maski na oczy, Męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Narzutki na ramiona, Na-
rzutki na ramiona [odzież], Nauszniki [odzież], Narzutki 
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[znaczniki] sportowe do futbolu amerykańskiego, Ociepla-
cze, Ocieplacze na kolana [odzież], Ocieplacze na nogi  
[getry], Ocieplacze na ręce [odzież], Ocieplacze na szyję, 
Ocieplacze szyi, Ocieplane kurtki, Odzież codzienna, Odzież 
damska, Odzież do biegania, Odzież dziana, Odzież dziew-
częca, Odzież dżinsowa, Odzież gimnastyczna, Odzież je-
dwabna, Odzież haftowana, Odzież kaszmirowa, Odzież lnia-
na, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież 
modelująca, Odzież puchowa, Odzież przeciwdeszczowa, 
Odzież sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic 
do golfa], Odzież treningowa, Odzież wełniana, Odzież wia-
troszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla ko-
biet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla 
pań, Odzież wodoodporna, Odzież z imitacji skóry, Odzież 
żeglarska nieprzemakalna, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, 
Ogrzewacze rąk [odzież], Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Okrycia zakładane na kostiumy kąpielo-
we, Opaski na szyję [części odzieży], Palta, Parea, Paski, Paski 
[odzież], Paski materiałowe [odzież], Paski skórzane [odzież], 
Paski tekstylne, Paski z materiału, Płaszcze, Pikowane kurtki 
[odzież], Płaszcze damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze kąpie-
lowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płasz-
cze z bawełny, Płaszcze wieczorowe, Podkoszulki, Podkoszul-
ki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Rajstopy, Rajstopy 
bez pięt, Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończoszni-
cze], Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki jako 
odzież, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki dziane, Skarpetki, 
Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki i pończochy, Skarpetki 
męskie, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki sportowe, 
Skarpetki wełniane, Skarpety do jogi, Stroje baletowe, 
Spodnie wierzchnie, Spodnie wiatroszczelne, Spodnie 
sztruksowe, Spodnie sportowe, Spodnie od dresu, Spodnie 
khaki, Spodnie joggingowe, Spodnie dziecięce, Spodnie dre-
sowe, Spodnie do rozgrzewki, Spodnie do jogi, Spodnie 
do joggingu [odzież], Spodnie do joggingu, Spodnie do ćwi-
czeń fizycznych, Spodnie, Spódniczki baletowe, Spódnico-
-spodnie, Spódnico-spodenki, Spódnice, Spódnica-spodnie, 
Spódnice plisowane, Spodenki do futbolu amerykańskiego, 
Spodenki, Slipy męskie, figi damskie, Stroje jednoczęściowe, 
Stroje plażowe, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki 
damskie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Suknie balo-
we, Suknie koktajlowe, Suknie wieczorowe, Swetry, Swetry 
bez rękawów, Swetry marynarskie, Swetry [odzież], Swetry 
polo, Swetry z golfem, Swetry z dekoltem w serek, Swetry 
rozpinane, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Swe-
try z półgolfem, Szale, Szale boa [odzież], Szale i chusty 
na głowę, Szale i etole, Szale [tylko z trykotu], Szaliki, Szaliki 
do zawijania wokół szyi, Szaliki jedwabne, Szaliki [odzież], 
Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy do kimon [Obi], Szar-
fy [do ubrania], Szelki, Szerokie koszule wierzchnie, Szlafroki 
wypoczynkowe, Szorty, Szorty kąpielowe, Szorty sportowe, 
Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Tankini, Tkane 
koszule, Taśmy do spodni pod stopy, Topy bez ramiączek, 
Topy ciążowe, Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], 
Topy sportowe do rozgrzewki, Topy wiązane na szyi, Topy 
z dzianin, Topy z półgolfem, Torby na obuwie myśliwskie, Try-
koty, Trykot, Trencze, Tradycyjna odzież japońska, Tradycyjne 
arabskie długie obszerne stroje [thobe], Tradycyjne koreań-
skie kamizelki kobiece [Baeja], Szorty z ochraniaczami 
do użytku sportowego, Sztormiaki [odzież], Tuniki, Ubrania 
codzienne, Wełniane rajstopy, Wiatrówki, Wygodne luźne 
spodnie, Zewnętrzne okrycia koreańskie [Durumagi], Trykoty 
[ubrania], Trykoty z długimi nogawkami, Koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe z krót-
kimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wod-
nych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki dla 
dzieci, Koszulki bez rękawów, Koszulki z dzianiny typu pique, 

35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi wsparcia administracyj-
nego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzki-
mi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Administracyjne zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie 
działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administro-
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administro-
wanie zawodami w celach reklamowych, Administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, Informacje na temat me-
tod sprzedaży, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, Pośrednictwo w za-
kresie reklamy, Pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie działalności go-
spodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz modeli i modelek, Usługi w zakresie zarządzania biz-
nesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży deta-
licznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, 
Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
handlu elektronicznego, Zarządzanie relacjami z klientami, 
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Planowanie strategii marketingo-
wych, Modelki i modele do celów reklamowych i promocji 
sprzedaży, Usługi handlu detalicznego w zakresie akceso-
riów mody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sporto-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych.

(210) 549992 (220) 2022 12 06
(731) OBIDOWSKI DAMIAN, OBIDOWSKI LEON  

BUDUS OŚRODEK SZKOLENIA OPERATORÓW  
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) budus

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 15.01.17, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.08

(510), (511) 37 Naprawcze roboty budowlane, Wynajem 
sprzętu budowlanego, 41 Szkolenia zawodowe w zakresie 
mechaniki, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Kursy 
szkoleniowe.

(210) 550043 (220) 2022 12 06
(731) TYŁA KLAUDIA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Bananowa SZKLARNIA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 27.05.24, 05.07.18, 
26.01.04

(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, usługi barów i restauracji.

(210) 550052 (220) 2022 12 07
(731) INVESTMAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INVESTMAP
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania ryn-
kowe, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 42 Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi projektowania, 
Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, Usłu-
gi inżynieryjne, Usługi w zakresie miernictwa i eksploracji.

(210) 550079 (220) 2022 12 08
(731) DZIUBA ANTON, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12, 26.11.13, 26.05.01, 26.05.10, 
26.05.12, 26.03.23, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.12

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

(210) 550081 (220) 2022 12 08
(731) PK TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PK TECHNOLOGIE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 
26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 9 Elektryczne i elektroniczne instalacje do wi-
deomonitoringu, Elektryczne instalacje do kontroli dostępu, 
Instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], Elektryczne 

instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne instalacje steru-
jące, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje elektrycz-
ne, Instalacje elektrycznego okablowania, Instalacje elek-
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
Alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], 
Bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania 
i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeń-
stwa, Bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowa-
nia i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub 
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, 
Aparatura do komunikacji sieciowej, Karty komputerowe 
do sieci lokalnych [LAN], Komputerowe karty sieciowe LAN 
do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych 
do sieci komputerowych, Programy komputerowe dotyczą-
ce sieci lokalnych [LAN], Punkty dostępu do sieci lokalnych 
[LAN], Punkty dostępu do sieci lokalnych [LAN] używane 
do łączenia użytkowników sieci komputerowych, Systemy 
alarmowe, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Kable elek-
troniczne, Kable elektryczne, Kable elektryczne do przesy-
łania dźwięków i obrazów, Kable i przewody elektryczne, 
Kable izolowane do instalacji elektrycznych, Kable metalowe 
[elektryczne], Sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, 
Monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], Monitoru-
jące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], Monitorujące 
urządzenia [elektryczne], Kamery monitorujące sieć, Urzą-
dzenia monitorujące długość tras, Urządzenia monitorujące, 
elektryczne, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorują-
ce i kontrolujące, Systemy nadzoru wideo, Oprogramowanie 
do telewizji przemysłowej [CCTV], 11 Elektryczne instalacje 
sanitarne, Elektryczne instalacje grzewcze, Elektryczne insta-
lacje oświetleniowe do wnętrz, Elektryczne instalacje oświe-
tleniowe, Oświetlenie do zastosowania w systemach bezpie-
czeństwa, 37 Aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowe-
go i telekomunikacyjnego, Instalacja, konserwacja i naprawa 
sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, 
Instalacja sieci komputerowych, Konserwacja alarmowych in-
stalacji przeciwpożarowych, Instalacja systemów ogrzewania 
słonecznego, Instalacja systemów gaszenia pożaru, 42 Moni-
torowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeń-
stwa, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania awarii, Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], Projek-
towanie systemów elektronicznych, Projektowanie systemów 
elektrycznych, Projektowanie systemów oświetleniowych, 
Projektowanie techniczne i doradztwo, Monitoring systemów 
sieciowych, 45 Monitoring systemów bezpieczeństwa.

(210) 550086 (220) 2022 12 08
(731) AI4SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ai4skin

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 
27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.07.24, 26.04.01, 26.04.09, 
26.04.11, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.03.01, 
26.03.23, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 42 Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, 44 Świadczenie 
usług medycznych.
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(210) 550090 (220) 2022 12 08
(731) Kabushiki Kaisha Studio Ghibli, Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) SPIRITED AWAY
(510), (511) 34 Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Fajki, Po-
pielniczki dla palaczy wykonane z metali nieszlachetnych,  
Papierośnice.

(210) 550091 (220) 2022 12 08
(731) Kabushiki Kaisha Studio Ghibli, Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) W KRAINIE BOGÓW
(510), (511) 34 Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Fajki, Po-
pielniczki dla palaczy wykonane z metali nieszlachetnych,  
Papierośnice.

(210) 550092 (220) 2022 11 28
(731) ROGOWSKI SŁAWOMIR MORE, Mierzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERLIN DÖNER KEBAP

(531) 29.01.13, 08.05.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.24, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów typu 
fast-food na wynos, Usługi restauracji fast-food, Usługi re-
stauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klien-
tów, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
restauracji szybkiej obsługi, Restauracje z grillem.

(210) 550122 (220) 2022 12 09
(731) ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowny)
(540) ARES
(510), (511) 5 Dodatki witaminowe do karmy dla zwierząt, 
Białkowe suplementy dla zwierząt, Preparaty dietetyczne dla 
zwierząt, Preparaty do stosowania na sierść i skórę zwierząt 
w celach leczniczych, Środki przeciwgrzybiczne dla zwierząt, 
Środki odstraszające insekty dla zwierząt, Obroże przeciw 
pasożytom i przeciw insektom dla zwierząt, 31 Karma dla 
zwierząt, Karma sucha dla zwierząt, Karma konserwowa dla 
zwierząt, Substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt 
(jako karma), Produkty do hodowli zwierząt, Jadalne kości, 
Produkty do żucia dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Żwirki 
dla kotów, Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, Ziarna, Nasio-

na, Żywe zwierzęta, 35 Usługi sprzedaży karmy dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży dodatków i suplementów żywieniowych 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży produktów do żucia dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży środków do mycia, czyszczenia i higie-
ny zwierząt, Usługi sprzedaży środków dezynfekcyjnych dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży środków przeciw pasożytom i in-
sektom dla zwierząt, Sprzedaż on-line wszelkich produktów 
żywieniowych dla psów i kotów, Prezentowanie produktów 
dla potrzeb sprzedaży on-line, Komputerowe bazy danych 
dla potrzeb sprzedaży on-line, Administrowanie sprzedażą, 
Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie sprzeda-
ży, Usługi w zakresie informacji handlowej, Utrzymywanie 
komputerowych baz danych, Zarządzanie komputerowymi 
bazami danych, Wyszukiwanie informacji w komputerowych 
bazach danych, Prowadzenie sklepu internetowego.

(210) 550163 (220) 2022 12 12
(731) FUHRMANN SPÓŁKA AKCYJNA, Połczyn-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Staroprague
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Barley Wine 
[piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo 
[piwo ze słodu palonego], Drinki na bazie piwa, Granulat 
chmielowy do warzenia piwa, Imitacja piwa, Indyjskie piwa 
jasne ale (IPA), Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mi-
neralizowane piwa, Mrożony chmiel do warzenia piwa, Na-
poje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, 
Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo 
bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo jasne typu ale, 
Piwo o smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo 
rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Piwo typu 
saison, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa].

(210) 550165 (220) 2022 12 12
(731) FUHRMANN SPÓŁKA AKCYJNA, Połczyn-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Nadworne
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Barley Wine 
[piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo 
[piwo ze słodu palonego], Drinki na bazie piwa, Granulat 
chmielowy do warzenia piwa, Imitacja piwa, Indyjskie piwa 
jasne ale (IPA), Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mi-
neralizowane piwa, Mrożony chmiel do warzenia piwa, Na-
poje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, 
Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo 
bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo jasne typu ale, 
Piwo o smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo 
rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Piwo typu 
saison, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa].

(210) 550174 (220) 2022 12 12
(731) METROCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) METROCARS
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
jazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Pośrednictwo w działalności handlowej 
dla osób trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36 Finansowanie leasin-
gu samochodów, Finansowanie zakupów na raty [leasing], 
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Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,  
37 Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, 
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części 
do nich, Naprawy lub konserwacja samochodów, Naprawy 
i obsługa samochodów, Naprawy i konserwacja samocho-
dów, Przeglądy techniczne samochodów, Organizowanie 
naprawy pojazdów, Obsługa i naprawa samochodów, Usłu-
gi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi doradcze 
w zakresie konserwacji pojazdów, Mycie pojazdów, Konser-
wacja, serwis i naprawa pojazdów.

(210) 550194 (220) 2022 12 12
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MamGO Kupujesz. Wynajmujesz. Leasingujesz
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Banko-
maty, Biochipy, Biometryczne dokumenty tożsamości, Chipy 
[układy scalone], Chipy z kodem DNA, Czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], Czytniki książek cyfrowych, Dyski 
kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski optycz-
ne, Dyskietki, Ekrany [fotografia], Elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne ter-
minarze osobiste, Etui na okulary, Etui na smartfony, Folie 
ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne 
przystosowane do ekranów komputerowych, Grafika do po-
brania do telefonów komórkowych, Hologramy, Identyfika-
cyjne karty magnetyczne, Inteligentne bransoletki (przyrzą-
dy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tabli-
ce elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotyko-
wymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kalkulatory, 
Kalkulatory kieszonkowe, Karty inteligentne [karty z układem 
scalonym], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymy-
wania i wydawania kryptowaluty, Klucze kryptograficzne 
do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptoaktywów, 
Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kodo-
wane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, Kompu-
tery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na cie-
le lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Kompu-
tery przenośne [podręczne], Liczydła, Magnetyczne nośniki 
danych, Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Maszy-
ny sumujące, Miarki [przyrządy miernicze], Mierniki, Monitory 
[programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], 
Nośniki do rejestracji dźwięku, Numeryczne wyświetlacze 
elektroniczne, Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne, 
Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwo-
ślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Oprawki do okula-
rów, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, 
nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Optycz-
ne nośniki danych, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe, 
Pamięci zewnętrzne USB, Paski do telefonów komórkowych, 
Paszporty biometryczne, Platformy oprogramowania kom-
puterowego, nagrane lub do pobrania, Pliki graficzne do po-
bierania, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty gramofonowe, 
Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy 
komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z kompu-
terem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki 
na szkła kontaktowe, Pokrowce do komputerów kieszonko-
wych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, 
Pokrowce na smartfony, Portfele elektroniczne do pobrania, 
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, Przenośne odtwarzacze multimedialne, 
Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
Przyrządy matematyczne, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy 
obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Publikacje elektronicz-

ne, do pobrania, Ramki cyfrowe do zdjęć, Skanery [urządze-
nia do przetwarzania danych], Słuchawki [zakładane na gło-
wę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefonicz-
ne, Smartfony, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny 
do komputerów, Stojaki przystosowane do laptopów, Sznur-
ki do okularów, Tablety, Tarcze odblaskowe noszone na ubra-
niu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Telefony, 
Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Terminale 
do kart kredytowych, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia 
szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do naucza-
nia, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania czasu 
i daty, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do transmisji dźwięku, Urządzenia monitorujące, inne niż 
do celów medycznych, Urządzenia telekomunikacyjne w po-
staci biżuterii, Wskaźniki ilości, Wykrywacze fałszywych mo-
net, Zegarki inteligentne, Zestawy do korzystania z telefonu 
bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtual-
nej, 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Al-
bumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Arkusze z wiskozy 
do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy, 
Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Bibu-
ły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, 
Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe maszyny do stemplo-
wania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony wartościowe, Brokat 
do celów biurowych, Broszury, Chorągiewki papierowe, 
Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chus-
teczki papierowe do usuwania makijażu, Czasopisma [perio-
dyki], Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biuro-
we], Drukowane rozkłady, Ekierki do rysowania, Etui na iden-
tyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z pa-
pieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Fiszki, Folia 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelka-
mi z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze 
[blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, 
Frankownice do użytku biurowego, Gazety, Girlandy papie-
rowe, Globusy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Indeksy, 
skorowidze, Kalendarze, Kałamarze (wpuszczane w pulpit), 
Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karton, 
Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty do ko-
lekcjonowania, inne niż do gier, Kasetki na biurko na materia-
ły biurowe [artykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], 
Katalogi, Klamerki, klipsy do papieru, Kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, Klipsy do etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy do piór i długopi-
sów, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z pa-
pieru lub kartonu, Książki, Lak do pieczętowania, Litograficz-
ne dzieła sztuki, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pie-
czętowania do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia 
ołówków, elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały 
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane, 
Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] 
z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkole-
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Maty stołowe 
z papieru, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Nawilżacze 
[artykuły biurowe], Nawilżacze do powierzchni klejących [ar-
tykuły biurowe], Niszczarki do papieru do użytku biurowego, 
Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], Nu-
meratory, Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, 
Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Ob-
sadki do piór, Ochraniacze na palce do użytku biurowego, 
Ochronne okładki na książki, Odciskarki do kart kredytowych, 
nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe, Okładki, ob-
woluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki 
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na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski 
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, Opaski 
papierowe na cygara, Opłatki do pieczętowania, Papier 
do malarstwa i kaligrafii, Papier do pisania [listowy], Papier 
do zawijania, Papier higieniczny, Papier mâché, Papier parafi-
nowany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Papier 
ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach 
[artykuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe 
nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, 
Perforatory biurowe, Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle 
do pisania, Pieczątki z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [ar-
tykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do ryso-
wania [grafiony], Plany, Płytki adresowe do adresarek, Pod-
kładki do pisania z klipsem, Podkładki na biurko, Podpórki 
do książek, Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów 
i ołówków, Poduszki do stempli, pieczęci, Pojemniki na ołów-
ki, Portrety, Prospekty, Przebitki [materiały piśmienne], Prze-
zrocza [materiały piśmienne], Przybory do wycierania tablic 
do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyciski 
do papieru, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, 
Publikacje drukowane, Pudełka na pióra, Pudełka z papieru 
lub kartonu, Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi 
główne [książki], Reprodukcje graficzne, Ryciny [grawerowa-
nie], Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Skoroszyty, Skoro-
szyty do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki 
wymazujące biurowe, Spinacze do papieru, Spinacze do pie-
niędzy, Stalówki, Stalówki ze złota, Stemple do pieczętowa-
nia, Suszki do piór, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony 
do dekorowania żywności i napojów, Szablony do wymazy-
wania, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice arytmetyczne, 
Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace do sorto-
wania i liczenia pieniędzy, Taśma klejąca [materiały piśmien-
ne], Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, Teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Tem-
perówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Torby 
papierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty z papieru, Tuby 
z tektury, Tusz chiński, Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki, 
Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biuro-
wego, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do intro-
ligatorstwa [sprzęt biurowy], Usuwalne znaczki (stemple), 
Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wskaźniki do poka-
zywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki pa-
pierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wy-
pełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone 
do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Zakładki 
do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia 
[artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne [arty-
kuły biurowe], Zeszyty do pisania lub rysowania, Zszywacze 
[artykuły biurowe], Zszywki biurowe, Zwijacze do identyfika-
torów [artykuły biurowe], 35 Administrowanie programami 
lojalności konsumenta, Agencje informacji handlowej, Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt fi-
nansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynko-
we, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji do-
tyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekono-
miczne prognozy, Handlowe informacje i porady udzielane 

konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, Informacja o działalności gospodarczej, Pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, Komputerowe za-
rządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, Obróbka tekstów, 
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja ko-
munikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama kore-
spondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama ze-
wnętrzna, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Sporządzanie wycią-
gów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzie-
lanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarke-
ting, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi komuni-
kacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi 
marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczą-
ce kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi public rela-
tions, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania 
dla osób trzecich akcesoriów samochodowych, Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich nowych i używanych 
komputerów, tabletów i telefonów komórkowych, Usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich pojazdów, Usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich sprzętu rolniczego, 
Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich urządzeń 
i materiałów do poprawy efektywności energetycznej bu-
dynków, Usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
Usługi związane z listami prezentów, Wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności 
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 
strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
36 Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość 
online, Depozyty kosztowności, Doradztwo w sprawach fi-
nansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Doradztwo w zakresie długów, Emisja bonów wartościo-
wych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych 
i debetowych, Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowa-
nie leasingu sprzętu rolniczego, Finansowanie urządzeń 
i materiałów do poprawy efektywności energetycznej bu-
dynków, Finansowanie wynajmu pojazdów, Finansowanie 
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wynajmu sprzętu rolniczego, Finansowanie wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Finansowe 
usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, 
Fundusze inwestycyjne wzajemne, Handel walutami i wy-
miana walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, 
Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Ocena 
finansowa aktywów własności intelektualnej, Opracowywa-
nie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja 
zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Po-
średnictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Powiernictwo, 
Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki 
ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Transak-
cje finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, 
Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Ubezpieczenia 
komunikacyjne, Ubezpieczenia od wypadków, Udostępnia-
nie informacji finansowych za pośrednictwem strony inter-
netowej, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie raba-
tów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wy-
korzystanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi 
badań dotyczących finansów, Usługi banków oszczędno-
ściowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, 
Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowa-
nia, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi 
gwarancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, 
Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi 
gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwaran-
towania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi kredytowe doty-
czące pojazdów mechanicznych, Usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności), Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane 
z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, Usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena 
antyków, Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa [ubezpie-
czenia, bankowość, nieruchomości], Wycena nieruchomości, 
Wycena zbiorów numizmatycznych, Wycena znaczków, Wy-
ceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Zapew-
nianie środków pieniężnych na zakup akcesoriów samocho-
dowych, Zapewnianie środków pieniężnych na zakup pojaz-
dów silnikowych, Zapewnianie środków pieniężnych na za-
kup rowerów, Zarządzanie finansami, Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, 39 Wynajem pojazdów, Wynajem ro-
werów, Wynajem skuterów do transportu, 41 Doradztwo 
zawodowe, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kultura fi-
zyczna, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, 
Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe pro-
gramy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Interne-
cie, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-

nia], Usługi biblioteczne, Usługi reporterskie, Usługi rozryw-
kowe, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wynajem hulaj-
nóg, Wystawianie spektakli na żywo, Zapewnianie rankin-
gów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych, 42 Wynajem nowych i używanych 
komputerów, tabletów i telefonów komórkowych.

(210) 550195 (220) 2022 12 12
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MamGO
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Banko-
maty, Biochipy, Biometryczne dokumenty tożsamości, Chipy 
[układy scalone], Chipy z kodem DNA, Czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], Czytniki książek cyfrowych, Dyski 
kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski optycz-
ne, Dyskietki, Ekrany [fotografia], Elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne ter-
minarze osobiste, Etui na okulary, Etui na smartfony, Folie 
ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne 
przystosowane do ekranów komputerowych, Grafika do po-
brania do telefonów komórkowych, Hologramy, Identyfika-
cyjne karty magnetyczne, Inteligentne bransoletki (przyrzą-
dy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tabli-
ce elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotyko-
wymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kalkulatory, 
Kalkulatory kieszonkowe, Karty inteligentne [karty z układem 
scalonym], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymy-
wania i wydawania kryptowaluty, Klucze kryptograficzne 
do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptoaktywów, 
Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kodo-
wane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, Kompu-
tery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na cie-
le lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Kompu-
tery przenośne [podręczne], Liczydła, Magnetyczne nośniki 
danych, Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Maszy-
ny sumujące, Miarki [przyrządy miernicze], Mierniki, Monitory 
[programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], 
Nośniki do rejestracji dźwięku, Numeryczne wyświetlacze 
elektroniczne, Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne, 
Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwo-
ślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Oprawki do okula-
rów, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, 
nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Optycz-
ne nośniki danych, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe, 
Pamięci zewnętrzne USB, Paski do telefonów komórkowych, 
Paszporty biometryczne, Platformy oprogramowania kom-
puterowego, nagrane lub do pobrania, Pliki graficzne do po-
bierania, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty gramofonowe, 
Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy 
komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z kompu-
terem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki 
na szkła kontaktowe, Pokrowce do komputerów kieszonko-
wych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, 
Pokrowce na smartfony, Portfele elektroniczne do pobrania, 
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, Przenośne odtwarzacze multimedialne, 
Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
Przyrządy matematyczne, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy 
obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, Ramki cyfrowe do zdjęć, Skanery [urządze-
nia do przetwarzania danych], Słuchawki [zakładane na gło-
wę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefonicz-
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ne, Smartfony, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny 
do komputerów, Stojaki przystosowane do laptopów, Sznur-
ki do okularów, Tablety, Tarcze odblaskowe noszone na ubra-
niu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Telefony, 
Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Terminale 
do kart kredytowych, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia 
szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do naucza-
nia, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania czasu 
i daty, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do transmisji dźwięku, Urządzenia monitorujące, inne niż 
do celów medycznych, Urządzenia telekomunikacyjne w po-
staci biżuterii, Wskaźniki ilości, Wykrywacze fałszywych mo-
net, Zegarki inteligentne, Zestawy do korzystania z telefonu 
bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtual-
nej, 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Al-
bumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Arkusze z wiskozy 
do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy, 
Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Bibu-
ły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, 
Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe maszyny do stemplo-
wania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony wartościowe, Brokat 
do celów biurowych, Broszury, Chorągiewki papierowe, 
Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chus-
teczki papierowe do usuwania makijażu, Czasopisma [perio-
dyki], Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biuro-
we], Drukowane rozkłady, Ekierki do rysowania, Etui na iden-
tyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z pa-
pieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Fiszki, Folia 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelka-
mi z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze 
[blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, 
Frankownice do użytku biurowego, Gazety, Girlandy papie-
rowe, Globusy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Indeksy, 
skorowidze, Kalendarze, Kałamarze (wpuszczane w pulpit), 
Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karton, 
Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty do ko-
lekcjonowania, inne niż do gier, Kasetki na biurko na materia-
ły biurowe [artykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], 
Katalogi, Klamerki, klipsy do papieru, Kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, Klipsy do etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy do piór i długopi-
sów, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z pa-
pieru lub kartonu, Książki, Lak do pieczętowania, Litograficz-
ne dzieła sztuki, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pie-
czętowania do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia 
ołówków, elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały 
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane, 
Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] 
z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkole-
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Maty stołowe 
z papieru, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Nawilżacze 
[artykuły biurowe], Nawilżacze do powierzchni klejących [ar-
tykuły biurowe], Niszczarki do papieru do użytku biurowego, 
Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], Nu-
meratory, Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, 
Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Ob-
sadki do piór, Ochraniacze na palce do użytku biurowego, 
Ochronne okładki na książki, Odciskarki do kart kredytowych, 
nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe, Okładki, ob-
woluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki 
na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski 
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, Opaski 
papierowe na cygara, Opłatki do pieczętowania, Papier 

do malarstwa i kaligrafii, Papier do pisania [listowy], Papier 
do zawijania, Papier higieniczny, Papier mâché, Papier parafi-
nowany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Papier 
ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach 
[artykuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe 
nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, 
Perforatory biurowe, Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle 
do pisania, Pieczątki z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [ar-
tykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do ryso-
wania [grafiony], Plany, Płytki adresowe do adresarek, Pod-
kładki do pisania z klipsem, Podkładki na biurko, Podpórki 
do książek, Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów 
i ołówków, Poduszki do stempli, pieczęci, Pojemniki na ołów-
ki, Portrety, Prospekty, Przebitki [materiały piśmienne], Prze-
zrocza [materiały piśmienne], Przybory do wycierania tablic 
do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyciski 
do papieru, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, 
Publikacje drukowane, Pudełka na pióra, Pudełka z papieru 
lub kartonu, Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi 
główne [książki], Reprodukcje graficzne, Ryciny [grawerowa-
nie], Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Skoroszyty, Skoro-
szyty do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki 
wymazujące biurowe, Spinacze do papieru, Spinacze do pie-
niędzy, Stalówki, Stalówki ze złota, Stemple do pieczętowa-
nia, Suszki do piór, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony 
do dekorowania żywności i napojów, Szablony do wymazy-
wania, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice arytmetyczne, 
Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace do sorto-
wania i liczenia pieniędzy, Taśma klejąca [materiały piśmien-
ne], Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, Teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Tem-
perówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Torby 
papierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty z papieru, Tuby 
z tektury, Tusz chiński, Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki, 
Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biuro-
wego, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do intro-
ligatorstwa [sprzęt biurowy], Usuwalne znaczki (stemple), 
Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wskaźniki do poka-
zywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki pa-
pierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wy-
pełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone 
do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Zakładki 
do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia 
[artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne [arty-
kuły biurowe], Zeszyty do pisania lub rysowania, Zszywacze 
[artykuły biurowe], Zszywki biurowe, Zwijacze do identyfika-
torów [artykuły biurowe], 35 Administrowanie programami 
lojalności konsumenta, Agencje informacji handlowej, Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt fi-
nansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynko-
we, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji do-
tyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekono-
miczne prognozy, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, Informacja o działalności gospodarczej, Pozyskiwanie 
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danych do komputerowych baz danych, Komputerowe za-
rządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, Obróbka tekstów, 
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja ko-
munikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama kore-
spondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama ze-
wnętrzna, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Sporządzanie wycią-
gów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzie-
lanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarke-
ting, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi komuni-
kacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi 
marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczą-
ce kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi public rela-
tions, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania 
dla osób trzecich akcesoriów samochodowych, Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich nowych i używanych 
komputerów, tabletów i telefonów komórkowych, Usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich pojazdów, Usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich sprzętu rolniczego, 
Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich urządzeń 
i materiałów do poprawy efektywności energetycznej bu-
dynków, Usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
Usługi związane z listami prezentów, Wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności 
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 
strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
36 Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość 
online, Depozyty kosztowności, Doradztwo w sprawach fi-
nansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Doradztwo w zakresie długów, Emisja bonów wartościo-
wych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych 
i debetowych, Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowa-
nie leasingu sprzętu rolniczego, Finansowanie urządzeń 
i materiałów do poprawy efektywności energetycznej bu-
dynków, Finansowanie wynajmu pojazdów, Finansowanie 
wynajmu sprzętu rolniczego, Finansowanie wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Finansowe 
usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, 

Fundusze inwestycyjne wzajemne, Handel walutami i wy-
miana walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, 
Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Ocena 
finansowa aktywów własności intelektualnej, Opracowywa-
nie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja 
zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Po-
średnictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Powiernictwo, 
Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki 
ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Transak-
cje finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, 
Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Ubezpieczenia 
komunikacyjne, Ubezpieczenia od wypadków, Udostępnia-
nie informacji finansowych za pośrednictwem strony inter-
netowej, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie raba-
tów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wy-
korzystanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi 
badań dotyczących finansów, Usługi banków oszczędno-
ściowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, 
Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowa-
nia, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi 
gwarancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, 
Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi 
gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwaran-
towania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi kredytowe doty-
czące pojazdów mechanicznych, Usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności), Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane 
z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, Usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena 
antyków, Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa [ubezpie-
czenia, bankowość, nieruchomości], Wycena nieruchomości, 
Wycena zbiorów numizmatycznych, Wycena znaczków, Wy-
ceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Zapew-
nianie środków pieniężnych na zakup akcesoriów samocho-
dowych, Zapewnianie środków pieniężnych na zakup pojaz-
dów silnikowych, Zapewnianie środków pieniężnych na za-
kup rowerów, Zarządzanie finansami, Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, 39 Wynajem pojazdów, Wynajem ro-
werów, Wynajem skuterów do transportu, 41 Doradztwo 
zawodowe, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kultura fi-
zyczna, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, 
Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe pro-
gramy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Interne-
cie, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], Usługi biblioteczne, Usługi reporterskie, Usługi rozryw-
kowe, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wynajem hulaj-
nóg, Wystawianie spektakli na żywo, Zapewnianie rankin-
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gów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych, 42 Wynajem nowych i używanych 
komputerów, tabletów i telefonów komórkowych.

(210) 550205 (220) 2022 12 13
(731) NEOTHERM HERZYK, RUTKA, NOWAK  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) bingo
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia sklepów, 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Interne-
tu z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, 
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończe-
niowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotech-
nicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowe-
go, sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, 
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych 
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókien-
niczymi, odzieżą oraz obuwiem, Udostępnianie miejsca 
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, Pośrednictwo 
w zakresie reklamy, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontra-
hentów, 39 Transport, Przewożenie i dostarczanie towarów, 
Usługi frachtowe, przewóz ładunków, Pakowanie i składo-
wanie towarów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Udo-
stępnianie paczek i pakunków do odbioru przez odbiorców, 
Udostępnianie towarów do odbioru przez odbiorcę, Usługi 
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Wynajem modułów i po-
jemników, do magazynowania i transportu, Wynajem przy-
czep ciężarowych, Dostawa towarów, Dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, Pojazdy (wypożyczanie -), 
Usługi w zakresie pakowania i opakowań, Odtransportowy-
wanie i magazynowanie odpadów i surowców wtórnych, 
42 Doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aran-
żacji wnętrz, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz 
osób trzecich, Udostępnianie strony internetowej z informa-
cjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Dostarczanie informacji 
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośred-
nictwem strony internetowej, Projektowanie budowlane.

(210) 550225 (220) 2022 12 12
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez GŁÓWNEGO 

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

(531) 27.05.01, 27.05.10, 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 cyfro-
wej, Administrowanie, aktualizacja, systematyzacja i utrzy-
mywanie bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
37 Usługi pomocnicze w budownictwie, 41 Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi oprogramowa-
nia komputerowego, komputerowe przygotowanie ma-

teriałów do publikacji, 42 Modyfikowanie, aktualizacja, 
utrzymanie oprogramowania komputerowego, Doradz-
two i pomoc w zakresie oprogramowania komputerowe-
go służącego do składania wniosków i obsługi dokumen-
tów w procesie budowlanym.

(210) 550246 (220) 2022 12 13
(731) NADAWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mellina
(510), (511) 16 Papier i artykuły papiernicze zawarte w kla-
sie 16, Publikacje drukowane, Afisze, Prospekty, Katalogi, 
Broszury, Naklejki, Periodyki, Czasopisma, Materiały szkole-
niowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Kalendarze, 
Papeteria, Materiały piśmienne, Artykuły biurowe, Ozdo-
by z papieru, 35 Usługi reklamowe i promocyjne, w tym 
promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, 
w prasie, radiu i telewizji, Badanie rynku i opinii publicznej, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów 
reklamowych, Informacja handlowa i biznesowa, Doradz-
two, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, 
Organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
zarządzania bazami danych, Gromadzenie i systematyzo-
wanie informacji w komputerowych bazach danych, Po-
zyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i ce-
nowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, 
Gromadzenie, opracowywanie i dostarczanie informacji 
handlowych, Opracowywanie statystycznych danych go-
spodarczych i informacji handlowych, 38 Usługi agencji 
informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wia-
domości, Usługi łączności telefonicznej poprzez terminale 
komputerowe, Emisja programów radiowych i telewizyj-
nych, Transmisje i retransmisje programów radiowych 
i telewizyjnych, Usługi portalu internetowego obejmu-
jące przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji 
tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Prowadze-
nie i organizowanie transmisji, Retransmisja programów, 
Opracowywanie i przekazywanie wiadomości, 41 Produk-
cja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, Orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Roz-
rywka prasowa, radiowa i telewizyjna, Organizacja czasu 
wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze 
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, 
Produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spekta-
kli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, 
Organizowanie imprez sportowych, Usługi impresariów 
w zakresie organizowania spektakli, Udostępnianie nagra-
nych nośników obrazu i dźwięku, Usługi w zakresie opra-
cowania tłumaczeń, Organizowanie i rozpowszechnianie 
programów edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi rozryw-
kowe polegające na dostarczaniu treści rozrywkowych 
niepobieranych za pośrednictwem Internetu i sieci łącz-
ności elektronicznej, a mianowicie filmów, programów te-
lewizyjnych i klipów wideo w dziedzinie komedii, drama-
tu, akcji, przygody, sportu, musicalu, bieżących wydarzeń, 
wiadomości, filmów dokumentalnych i animacji, Udostęp-
nianie filmów online nie do pobrania, Usługi reporterskie, 
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie.

(210) 550249 (220) 2022 12 13
(731) FPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) (znak słowny)
(540) FPL Management Masterclass
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja mul-
timedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, 
Akredytacja kompetencji zawodowych, Dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Nauczanie indywidualne, Organizacja webina-
riów, Usługi biblioteczne, Udostępnianie treści audio online 
nie do pobrania, Usługi prezentacji audiowizualnych do ce-
lów edukacyjnych, Usługi wideobiblioteki, Badania eduka-
cyjne, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie 
szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakre-
sie szkoleń biznesowych, Informacje i wiadomości online 
w dziedzinie szkoleń zawodowych, Kursy korespondencyjne, 
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Organiza-
cja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie 
komputerowych kursów szkoleniowych, Organizowanie 
szkoleń biznesowych, Produkcja i wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i instruktażowych, Produkcja materiałów kur-
sowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Pro-
wadzenie kursów szkoleniowych on-line, Szkolenia bizneso-
we, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, 
Produkcja filmów szkoleniowych, Tworzenie podcastów.

(210) 550250 (220) 2022 12 13
(731) ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna na rzecz 

osób chorych na epilepsję

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, Usługi w zakresie wystaw i prezen-
tacji produktów, Administrowanie konkursami w celach re-
klamowych, Działalność reklamowa, w szczególności w dzie-
dzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Elektroniczne 
publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, Kampanie marketingowe, 
Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opraco-
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i rekla-
mowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opraco-
wywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja 

i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja kon-
kursów w celach reklamowych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie promocji 
imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele 
dobroczynne, Organizowanie targów handlowych w celach 
reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, Pisanie tekstów reklamo-
wych do celów reklamowych i promocyjnych, Planowanie 
strategii marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, 
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja re-
klam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów re-
klamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promocja sprzedaży, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych 
tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie 
reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygo-
towywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywanie publi-
kacji reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż 
do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing], 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, Multimedialne wydania czasopism, Multime-
dialne wydania gazet, Multimedialne wydania magazynów, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pi-
sanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Pisanie 
scenariuszy, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie tek-
stów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem 
usług teletekstu, Programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, Publikacja broszur, Publikacja 
czasopism, Publikacja gazet elektronicznych online, Publi-
kacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 
i redagowanie książek, Publikacja książek i czasopism elek-
tronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multime-
dialna materiałów drukowanych, Publikacja podręczników 
użytkownika, Publikacja prac naukowych, Publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redak-
cyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Publikowania broszur, Publikowanie, Publi-
kowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, 
Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie 
czasopism internetowych, Publikowanie czasopism, książek 
i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie cza-
sopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie 
dokumentów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publiko-
wanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa pu-
blicznego i spraw socjalnych, Publikowanie druków, również 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elek-
tronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie elektroniczne, Publikowa-
nie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, 
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edu-
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kacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
online, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie 
książek związanych z technologią informacyjną, Publikowa-
nie literatury instruktażowej, Publikowanie materiałów dru-
kowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowa-
nych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, 
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie materiałów multimedialnych onli-
ne, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multi-
medialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie mul-
timediów, Publikowanie naukowych czasopism informacyj-
nych, Publikowanie plakatów, Publikowanie podręczników, 
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie 
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów medycznych, 
Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów (innych niż tek-
sty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych, Redagowa-
nie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Sprawozdania 
wiadomości, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Two-
rzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostęp-
nianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do po-
brania, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], Udzielanie informacji związa-
nych z publikowaniem, Usługi agencji w zakresie sprzedaży 
wiadomości dla branży nadawczej, Usługi pisania blogów, 
Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby 
niereklamowe, Usługi publikacji, Usługi w zakresie publika-
cji przewodników, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Wydawanie cza-
sopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, 
Wydawanie publikacji medycznych, Konsultacje edytorskie, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwa-
cji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie i szkolenia, Obozy 
letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja webinariów, Orga-
nizacja widowisk, Organizowanie festiwali.

(210) 550255 (220) 2022 12 13
(731) GRUPA CHYŻBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chyżne
(540) (znak słowny)
(540) CHYŻBET RAZ NA ZAWSZE
(510), (511) 19 Elementy budowlane i konstrukcyjne z beto-
nu, Elementy budowlane i konstrukcyjne z betonu zbrojone-
go, Prefabrykowane elementy budowlane z betonu i betonu 
zbrojonego, Pokrycia i okładziny z betonu, Betonowe płyty 
elewacyjne, Betonowe okładziny fasad, Betonowe płyty 
elewacyjne termoizolacyjne, Betonowe płyty elewacyjne 
warstwowe, Betonowe płyty elewacyjne termoizolacyjne 
warstwowe, Betonowe cegły elewacyjne termoizolacyjne, 
Betonowe kostki brukowe, Betonowe płyty chodnikowe, 
Betonowe płyty nawierzchniowe drogowe, Betonowe pły-
ty drogowe ażurowe, Betonowe płyty tarasowe, Betonowe 

bloczki, słupki, cokoły i daszki ogrodzeniowe, Betonowe 
stopnie schodowe, Betonowe balustrady, Betonowe do-
nice, Betonowe pojemniki na rośliny, Betonowe pojemniki 
na rośliny dla ścian oporowych, Betonowe ściany oporowe, 
Betonowe obrzeża, krawężniki i palisady, Betonowe cegły, 
Betonowe bloczki, Betonowe płyty, Betonowe kanały dre-
nażowe, Betonowe rury, Betonowe przepusty, Betonowe 
kręgi, Betonowe złączki, Betonowe włazy, Betonowe po-
krywy, Betonowe belki, słupy, ściany i płyty konstrukcyjne, 
Betonowe kształtki, Betonowe modułowe elementy budow-
lane i konstrukcyjne, 35 Sprzedaż elementów budowlanych 
i konstrukcyjnych z betonu i betonu zbrojonego oraz pre-
fabrykowanych elementów budowlanych z betonu i betonu 
zbrojonego, Sprzedaż betonowych płyt elewacyjnych oraz 
betonowych płyt elewacyjnych termoizolacyjnych, Sprze-
daż płyt elewacyjnych, kostki brukowej, płyt chodnikowych 
i drogowych, elementów murowych i ogrodowych, syste-
mów odwodnienia i kanalizacji, elementów infrastruktury, 
Sprzedaż betonu, Sprzedaż środków konserwujących, czysz-
czących i barwiących do betonu.

(210) 550260 (220) 2022 12 14
(731) APLAS ANGELIKA, Latchorzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAL STOWARZYSZENIE MEDYCZNYCH 

AKTYWISTÓW LABORATORYJNYCH

(531) 02.01.01, 16.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizacja działalności gospodarczej.

(210) 550261 (220) 2022 12 14
(731) DARASZ MARTA MD COACH, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.01, 29.01.12, 26.01.14, 26.01.16
(510), (511) 9 Książki elektroniczne i książki audio do pobrania 
dotyczące medytacji, Książki elektroniczne i książki audio do po-
brania dotyczące medytacji rozwoju osobistego, 16 Książki i pu-
blikacje edukacyjne dotyczące medytacji, Książki i publikacje 
edukacyjne dotyczące rozwoju osobistego, 35 Usługi sprzeda-
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ży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem internetu, 
w związku z następującymi towarami: pufy i maty do medytacji, 
kamienie naturalne do medytacji, kadzidełka i świece do medy-
tacji, paciorki do medytacji, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, w tym za pośrednictwem internetu, w związku z nastę-
pującymi towarami: książki, w tym książki elektroniczne i książki 
audio do pobrania, dotyczące medytacji, publikacje edukacyjne 
dotyczące medytacji, książki, w tym książki elektroniczne i książ-
ki audio do pobrania, dotyczące rozwoju osobistego, publikacje 
edukacyjne dotyczące rozwoju osobistego, 41 Trening medytacji, 
Nauczanie praktyk medytacyjnych, Usługi edukacyjne w postaci 
kursów online dotyczące medytacji, Usługi edukacyjne w postaci 
kursów online dotyczące rozwoju osobistego, Publikacja książek 
i publikacji edukacyjnych dotyczących medytacji i rozwoju oso-
bistego, Publikacja książek elektronicznych i książek audio do po-
brania dotyczących medytacji i rozwoju osobistego.

(210) 550266 (220) 2022 12 14
(731) BUTKIEWICZ ADRIANNA PAPILLON, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) VIZAGOlift
(510), (511) 44 Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Rehabilita-
cja, Rehabilitacja twarzy, Rehabilitacja fizyczna.

(210) 550274 (220) 2022 12 13
(731) APEXIM AB PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trip Free

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 30 Kawa. herbata, kakao i substytuty kawy, Ryż, 
Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, Drożdże, pro-
szek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy jako przyprawy, 
Przyprawy, Lód, 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 
34 Tytoń, Przybory dla palaczy, Zapałki, 35 Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa także w sklepach i hurtowniach internetowych 
kawy, herbaty, kakao i substytutów kawy, Ryżu, Tapioki i sago, 
Mąki i produktów zbożowych, Chleba, wyrobów cukierni-
czych i słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy, Drożdży, prosz-
ku do pieczenia, Soli, Musztardy, Octu, sosów jako przyprawy, 
Przypraw, Lodu, Napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, 
Tytoniu, Przyborów dla palaczy, Zapałek, 43 Bary szybkiej ob-
sługi, snack-bary, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi barowe.

(210) 550275 (220) 2022 12 13
(731) APEXIM AB PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trip Free

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, Ryż, 
Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, Drożdże, 
proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy jako przy-
prawy, Przyprawy, Lód, 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem 
piwa, 34 Tytoń, Przybory dla palaczy, Zapałki, 35 Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa także w sklepach i hurtowniach in-
ternetowych kawy, herbaty, kakao i substytutów kawy, Ryżu, 
Tapioki i sago, Mąki i produktów zbożowych, Chleba, wyro-
bów cukierniczych i słodyczy, Lodów, Cukru, miodu, melasy, 
Drożdży, proszku do pieczenia, Soli, Musztardy, Octu, sosów 
jako przyprawy, Przypraw, Lodu, Napojów alkoholowych 
z wyjątkiem piwa, Tytoniu, Przyborów dla palaczy, Zapałek, 
43 Bary szybkiej obsługi, snack-bary, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi 
barowe.

(210) 550276 (220) 2022 12 13
(731) APEXIM AB PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TS Tankstelle Shwedt

(531) 29.01.01, 29.01.02, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 
27.05.24, 26.04.01, 26.04.06, 26.04.18

(510), (511) 4 Benzyna, Alkohol etylowy jako paliwo, Benzy-
na ciężka, Benzyna lekka, Ciecze chłodząco-smarujące, Olej 
napędowy, Oleje do smarowania, Oleje silnikowe, Paliwa mi-
neralne, Paliwa gazowe, Paliwo na bazie alkoholu, Ropa naf-
towa surowa lub rafinowana, Rozpylane mieszanki paliwowe, 
Smary, Zestalone gazy jako paliwowe, 35 Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa także w sklepach i hurtowaniach internetowych 
benzyny, Alkoholu etylowego jako paliwo, Benzyny ciężkiej, 
Benzyny lekkiej, Cieczy chłodząco-smarujących, Oleju napę-
dowego, Olejów do smarowania, Olejów silnikowych, Paliw 
mineralnych, Paliw gazowych, Paliw na bazie alkoholu, Ropy 
naftowej surowej lub rafinowanej, Rozpylanych mieszanek 
paliwowych, Smarów, Zestalonych gazów jako paliw, 43 Bary 
szybkiej obsługi, Snack-bary, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Usługi barowe.

(210) 550281 (220) 2022 12 14
(731) ARNIE EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.05, 29.01.11, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.02, 24.15.01, 
24.15.21

(510), (511) 9 Gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
Pobieralne gry komputerowe, 41 Gry oferowane on-line 
(w sieci informatycznej), Udostępnianie gry komputerowej 
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry oferowane 
w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie gry 
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komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez 
globalną sieć i/lub Internet, Gry na urządzenia mobilne do-
stępne online, Gry przeglądarkowe.

(210) 550293 (220) 2022 12 14
(731) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETERSON ARMY

(531) 27.05.01, 27.05.24, 01.01.01, 01.01.02, 26.01.01, 26.01.13, 
26.01.16, 26.01.18, 26.11.06, 26.11.08, 03.07.17, 18.05.03

(510), (511) 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole 
i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne ar-
tykuły służące do przenoszenia, Laski do chodzenia, Wyroby 
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Etui na karty wykonane 
z imitacji skóry, Etykiety naszywane ze skóry do ubrań, Etykiety 
samoprzylepne ze skóry do toreb, Etykiety skórzane, Imitacje 
skóry, Materiał skórzany, Futra sprzedawane w ilościach hurto-
wych, Futro, Gryzaki ze skóry surowej dla psów, Imitacja skóry 
na bazie grzybni, Imitacje skóry sprzedawane w ilościach hur-
towych, Krupony [części skór], Meble (Wykończenia ze skóry 
do -), Moleskin [imitacja skóry], Nici ze skóry, Obrobione lub 
półobrobione skóry, Okładziny do mebli ze skóry, Opaski skó-
rzane, Osprzęt do uprzęży, Paski do ekwipunku wojskowego, 
Paski naramienne, Paski pod brodę skórzane, Paski skórzane 
do bagażu, Paski skórzane [inne niż odzież], Paski z imitacji skó-
ry, Pasy na ramię, Płaty imitacji skóry do użytku w produkcji, 
Pokrowce skórzane na sprężyny, Półobrobione futro, Przemy-
słowe pojemniki opakowaniowe ze skóry, Pudełka ze skóry, 
Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudła na kapelusze 
z imitacji skóry, Rzemienie, Rzemyki do łyżew, Skóra bydlęca, 
Skóra garbowana, Skóra i imitacja skóry, Skóra kozia, Skóra 
kozia inna niż do czyszczenia, Skóra na buty, Skóra na meble, 
Skóra na uprzęże, Skóra nieobrobiona lub półobrobiona, Skóra 
sprzedawana w ilościach hurtowych, Skóra surowa lub pół-
przetworzona, Skóra syntetyczna, Skóra wegańska, Skóra węża, 
Skóra wtórna, Skóra wyprawiona w cienkie arkusze do użytku 
w produkcji, Skóra z poliuretanu, Skórzane etui na karty, Skó-
rzane aktówki na dokumenty, Skóry bydlęce, Skórzane nici 
skręcone, Skórzane pasy na ramię, Sprężyny [Pokrowce skórza-
ne na płytkowe -], Szelki do prowadzenia dzieci, Sznurowadła 
(skórzane), Sznurówki skórzane, Sztuczna skóra, Sznury skórza-
ne, Sztuczne futro, Tefilin [filakterie], Uprząż wykonana ze skó-
ry, Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Wyprawione 
skóry, Zawory, wentyle ze skóry, Torby na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, 25 Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 550314 (220) 2022 12 14
(731) PASIUT KAMILA KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK, 

Małuszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KW BY KAMILA WYBRANCZYK

(531) 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Tworzywa sztuczne nieprzetworzo-
ne, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, 3 Błyszczyki 
do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, 
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci 
płynów, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki toaleto-
we, Perfumy, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Toniki do skóry, 
Toniki do twarzy [kosmetyki], 14 Biżuteria.

(210) 550349 (220) 2022 12 14
(731) SYRENA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Habitu
(510), (511) 36 Usługi wynajmu mieszkań, Organizowanie 
wynajmu mieszkań, Agencja wynajmu zakwaterowania 
[mieszkania], Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynaj-
mu budynków, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakre-
sie wynajmu budynków, Wynajem nieruchomości, Wynajem 
budynków, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], Wynajem biur do coworkingu, 
Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem 
i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań, 
studio i pokoi, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Organizowanie za-
kwaterowania tymczasowego, Usługi biur zakwaterowania, 
Zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczaso-
wego, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi rezerwacji 
zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania, Wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania, Wynajmowanie zakwaterowania na po-
byt czasowy, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w domach i mieszkaniach, Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Or-
ganizowanie zakwaterowania wakacyjnego: Organizowanie 
zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Usługi w zakresie za-
kwaterowania wakacyjnego, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, Usługi w zakresie 
zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, Usługi agencji w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania w hotelach, Usługi agencji w zakresie 
rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, Usługi agen-
cji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], Udzie-
lanie Informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, 
Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez 
Internet.

(210) 550353 (220) 2022 12 15
(731) ZMYSŁOWSKA MAŁGORZATA, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) Psychorutynologia
(510), (511) 44 Usługi psychologów.

(210) 550355 (220) 2022 12 15
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) TZF 200 lat Leczenie jest sztuką
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, 35 Reklama, 
41 Usługi edukacyjne, a mianowicie mentoring w dziedzi-
nie medycyny dla personelu medycznego, Usługi w zakre-
sie kształcenia ustawicznego, a mianowicie organizowanie 
i prowadzenie wydarzeń w tym konferencji, sympozjum, 
szkoleń, kursów, seminariów na żywo i on-line, w branży far-
maceutycznej i medycznej, Usługi udostępniania newslette-
rów, Usługi w zakresie publikacji newsletterów, Usługi edu-
kacyjne świadczone za pośrednictwem podcastów, Usługi 
w zakresie nagrań audio i wideo, Produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, Udostępnianie filmów onli-
ne nie do pobrania, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych  
i wideo, Projekcja filmów do celów medycznych, Produkcja 
podcastów.

(210) 550358 (220) 2022 12 15
(731) BOTSI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) botsi

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 7 Roboty przemysłowe, Chwytaki wieloskoru-
powe [maszyny], Uchwyty [części maszyn], Gniazda [części 
maszyn], Maszyny wchodzące w skład linii produkcyjnych, 
Przesiewacze, Zautomatyzowane maszyny i przenośniki 
do transportu materiałów i części składowe do tych towa-
rów, Zautomatyzowane maszyny do transportu materia-
łów i komponenty do nich, do przenoszenia, orientowania, 
organizowania, otwierania, rozpakowywania, opróżniania 
i sortowania pojemników, Zautomatyzowane maszyny 
do obsługi materiałów ze zintegrowanym czytnikiem ko-
dów kreskowych, Zautomatyzowane maszyny do trans-
portu materiałów ze zintegrowanym systemem wizyjnym, 
Maszyny do przeładunku pojemników, przenośniki do prze-
noszenia pojemników i części składowe do tych towarów, 
9 Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Apli-
kacje do pobrania, Automatyka przemysłowa (urządzenia 
kontrolno-sterujące i pomiarowe), Programowalne przez 
użytkownika humanoidalne roboty, nieskonfigurowane, Ro-
boty laboratoryjne, Oprogramowanie związane ze sztuczną 
inteligencją i nauczaniem maszynowym, Oprogramowanie 
do zrobotyzowanej automatyzacji procesów [RPA], Platfor-
my oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], 
Systemy przetwarzania danych, Urządzenia do identyfikacji 
biometrycznej, Urządzenia do identyfikowania intruzów, 
inne niż do pojazdów, Elektryczne zautomatyzowane urzą-
dzenia sterownicze, Automatyczne urządzenia pomiarowe, 
37 Instalacja, konserwacja i naprawa następujących towa-
rów: maszyny przeładunkowe i przenośniki do transportu 
materiałów, Instalacja, konserwacja i naprawa następujących 
towarów: automatyczne maszyny do transportu materiałów 
i elementy do nich, do przenoszenia, orientowania, organi-
zowania i sortowania pojemników, Instalacja, konserwacja 
i naprawa następujących towarów: systemy automatyki ma-
gazynowej i fabrycznej, Instalacja, konserwacja i naprawa 
następujących towarów: systemy zrobotyzowane i wizyjne, 
Instalacja, konserwacja i naprawa następujących towarów: 

systemy kontroli, realizacji i zarządzania magazynem, Usługi 
instalacji, ustawiania, montażu i rozruchu sprzętu, przyrzą-
dów, zestawów, produktów i instalacji systemów elektrycz-
nych, elektromagnetycznych, elektronicznych, optycznych, 
optoelektronicznych, mechanicznych i z zakresu mechaniki 
precyzyjnej, Usługi instalacji, ustawiania i montażu robotów, 
Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja ma-
szyn, maszyn zrobotyzowanych, maszyn zautomatyzowa-
nych, instalacji maszynowych i linii przesyłowych, 40 Budo-
wanie maszyn na zamówienie, 42 Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Projektowa-
nie techniczne, Doradztwo techniczne, Doradztwo projekto-
we, Usługi inżynieryjne, Usługi projektowania, Usługi nauko-
we i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentycz-
ności i kontrola jakości, Opracowywanie maszyn przemysło-
wych, Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, Badania 
dotyczące maszyn przemysłowych, Testowanie urządzeń 
przemysłowych do celów certyfikacji, Badania techniczne 
oraz opracowywanie projektów technicznych, Prace badaw-
czo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, Ekspertyzy z zakresu 
inżynierii technicznej, Analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, Programowanie komputerów, Testowanie programów 
komputerowych, Tworzenie programów komputerowych, 
Instalacja programów komputerowych, Aktualizacja progra-
mów komputerowych, Programowanie komputerów i kon-
serwacja programów komputerowych, Badania dotyczące 
programów komputerowych, Certyfikacja [kontrola jakości], 
Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i bu-
dowlanych, Nadzór i inspekcja techniczna, Projektowanie 
i opracowywanie systemów automatycznych, Projektowanie 
oprogramowania do zarządzania automatyką przemysłową, 
Rozwój systemów sterowania automatyką przemysłową, 
systemów monitorowania stanu maszyn i instalacji przemy-
słowych, Badania, projektowanie i opracowywanie nowych 
technologii związanych z automatyką, Inżynieria projektów 
w zakresie oprzyrządowania, automatyzacji, weryfikacji 
i kontroli, Badania naukowe i przemysłowe w odniesieniu 
do następujących dziedzin: Robotyka i automatyzacja tech-
nologii produkcyjnych, Usługi w zakresie automatyki prze-
mysłowej, a mianowicie projektowanie i rozwój sprzętu i sys-
temów oprogramowania automatyki przemysłowej, Usługi 
w zakresie automatyzacji maszyn i procesów, a mianowicie 
projektowanie i rozwój sprzętu oraz oprogramowania sys-
temów automatyki przemysłowej, Optymalizacja maszyn 
i urządzeń przemysłowych, diagnostyka maszyn i optymali-
zacja przemysłowych procesów produkcyjnych i zarządzania 
infrastrukturą, w szczególności w zakresie technologii wa-
żenia, podawania, przesiewania, filtrowania, przenoszenia, 
przetwarzania termicznego, mieszania, siania, mielenia, mie-
lenia i przetwarzania żywności, Integracja systemów i sieci 
komputerowych.

(210) 550380 (220) 2022 12 15
(731) AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich MŚP
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, broszury, informato-
ry, materiały szkoleniowe i instruktażowe, druki czasopisma, 
materiały do korespondencji, ulotki, materiały promocyjne, 
35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, reklama, marketing, w tym marketing 
internetowy, doradztwo biznesowe w zakresie transforma-
cji cyfrowej, 36 Udzielanie grantów, usługi w zakresie dota-
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cji, zarządzanie i dysponowanie funduszami przeznaczony-
mi na rozwój gospodarki, doradztwo w sprawach finanso-
wych, 38 Zapewnianie dostępu do platform i portali w in-
ternecie, elektroniczna wymiana i przesyłanie wiadomości, 
i informacji za pomocą platformy internetowej, umożliwia-
nie dostępu do informacji w internecie, 41 Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikacja elektro-
niczna książek i periodyków, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych 
(nie do pobrania), przekazywanie know-how [szkolenia], 
przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkole-
nie], 42 Usługi doradcze w dziedzinie transferu technologii, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi eksperckie 
i inżynierskie w zakresie ocen.

(210) 550386 (220) 2022 12 16
(731) CIEŚLUK CEZARY CCE KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO RADCA PRAWNY CEZARY CIEŚLUK, 
Kartuzy

(540) (znak słowny)
(540) Caesar Italian Fashion
(510), (511) 25 Odzież, Kąpielówki, Obuwie.

(210) 550392 (220) 2022 12 16
(731) ROMAŃSKA DOROTA GRYFNO FRELKA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Gryfno Frelka
(510), (511) 44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 550407 (220) 2022 12 16
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY NASIONA LNU PRODUKT 

LECZNICZY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 05.05.19
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, Odżyw-
cze suplementy diety, Nutraceutyki do celów terapeutycz-
nych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Su-

plementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medyczne-
go, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Mieszanki ziołowe do celów 
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Napoje 
ziołowe do celów leczniczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 30 Napary zio-
łowe, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania na-
pojów, Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze 
nielecznicze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne niż 
do celów leczniczych.

(210) 550409 (220) 2022 12 16
(731) WHITE DRIVE MOTORS AND STEERING  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielany Wrocławskie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03
(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 
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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) 550414 (220) 2022 12 16
(731) GREEN VACUUM TECHNOLOGIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN VACUUM TECHNOLOGIES

(531) 05.05.20, 05.05.21, 15.07.03, 15.07.21, 24.17.01, 24.17.02, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 7  Elektryczne urządzenia do czyszczenia sprę-
żonym powietrzem, zrobotyzowane urządzenia elektryczne 
do cięcia łukowego, elektryczne urządzenia do czyszczenia 
pod wysokim napięciem, maszyny do obróbki metali, ma-
szyny do formowania metali, maszyny do przetwórstwa me-
tali, urządzenia do lutowania elektryczne, elektryczne urzą-
dzenia do spawania, zrobotyzowane elektryczne urządzenia 
do spawania, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszcze-
nia, elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, 
pompy próżniowe, pompy próżniowe tłokowe, pompy próż-
niowe tłoczące, podkładki próżniowe do pomp próżniowych, 
próżniowe zawory sterujące (części do maszyn), próżniowe 
zawory sterujące (części do silników), akumulatory próżnio-
we do silników spalinowych wewnętrznego spalania, insta-
lacje do pakowania próżniowego, elektryczne zgrzewarki 
próżniowe do żywności do celów gospodarstwa domowe-
go, maszyny do naparowywania próżniowego, przemysłowe 
maszyny próżniowe do użytku w produkcji, przemysłowe 
maszyny próżniowe do czyszczenia, maszyny do pakowania 
próżniowego, 9 Elektryczne urządzenia przełączające, elek-
tryczne urządzenia wspomagające, elektryczne urządzenia 
łącznościowe, elektryczne urządzenia programujące, elek-
tryczne urządzenia monitorujące, elektryczne urządzenia 
sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne 
urządzenia sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolne, 
elektryczne urządzenia topograficzne, elektryczne urządze-
nia alarmowe, elektryczne urządzenia sterujące procesami, 
elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, 
elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne 
monitorujące urządzenia bezpieczeństwa, elektryczne urzą-
dzenia zamykające bezpieczeństwa, elektryczne urządzenia 
do sterowania, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
elektryczne urządzenia uruchamiające (wzbudniki), elek-
tryczne urządzenia do sterowania procesami, elektryczne 
urządzenia do lokalizacji obiektów, elektryczne urządzenia 
do zabezpieczania dostępu, elektryczne urządzenia zwal-
niające do zamykania, elektryczne urządzenia do kontroli 

dostępu, elektryczne urządzenia do sterowania mocą, elek-
tryczne urządzenia do nawigacji obiektów, elektryczne urzą-
dzenia do wyświetlania wyników, elektryczne urządzenia 
do zdalnego zapłonu, Urządzenia do regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do magazynowania energii elektrycz-
nej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, elektryczne 
urządzenia do monitorowania sieci zasilającej, Elektryczne 
urządzenia do sterowania ruchem drogowym, elektrycz-
ne urządzenia do kontroli ruchu drogowego, Urządzenia 
do regulowania temperatury (przełączniki elektryczne), elek-
tryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 
elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrze-
waniem, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania 
energią, Elektryczne urządzenia do mobilnej komunikacji 
cyfrowej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, urządzenia do monitorowania zużycia energii 
elektrycznej, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elek-
trycznego (baterie), urządzenia do przechowywania danych 
(elektryczne lub elektroniczne, Elektryczne urządzania ste-
rujące do systemów zraszaczy nawadniających, Elektrycz-
ne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, 
aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, 
Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycz-
nej, Aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycz-
nej, Urządzenia do regulowania temperatury (przełączniki 
elektryczne) do maszyn, urządzenia elektryczne do kontroli 
silników (monitorowanie lub nadzór), urządzenia do regulo-
wania temperatury (przełączniki elektryczne) do pojazdów, 
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do sterowania dystry-
bucją energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prze-
kształcania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia 
i przyrządy do przełączania dystrybucji energii elektrycznej, 
Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do kontrolowania uży-
cia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do regulacji 
użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regu-
lacji dystrybucji energii elektrycznej, aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania zu-
życia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przełą-
czania korzystania z energii elektrycznej, elektryczne urzą-
dzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą (inne 
niż do pojazdów), Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Iskierniki próżniowe, Kondensatory próżniowe, Komputery, 
komputery i sprzęt komputerowy, komputery do nawigacji 
samochodowej, komputery kieszonkowe (PDA), kompu-
tery cienki klient, komputery przenośne (laptopy), futerały 
na komputery przenośne, komputery do pojazdów bezza-
łogowych, podręczne komputery, podręczne komputery 
PC, komputery typu mainframe, komputery łącznościowe, 
komputery podróżne, komputery kieszonkowe do robienia 
notatek, komputery procesowe, komputery do użycia z ro-
werami, komputery typu all-in-one, komputery kieszonko-
we w postaci zegarka, komputery do użytku w zarządzaniu 
danymi, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe do konserwacji, oprogramowanie użytkowe, 
oprogramowanie i aplikacje do komputerów i na przeno-
śne urządzenia typu tablet i smartphone, oprogramowa-
nie interaktywne, oprogramowanie serwerów w chmurze, 
oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, 
oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do serwe-
rów baz danych, oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, 
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych 
pozycjonujących, interaktywne oprogramowanie kompute-
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rowe umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie 
do uzyskiwania dostępu do treści, komputerowe oprogra-
mowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizu-
alnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, opro-
gramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszuki-
wania informacji i danych, oprogramowanie do zarządzania 
danymi i plikami oraz do baz danych, 40 Nakładanie powłok 
wykorzystując techniki naparowywania próżniowego, napa-
rowywanie próżniowe powierzchni metalowych, chemiczne 
naparowywanie próżniowe.

(210) 550426 (220) 2022 12 19
(731) CYGAŃSKI TOMASZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) HOLA HOLA
(510), (511) 43 Bary, Usługi barowe, Usługi barów i restaura-
cji, Usługi koktajlbarów, Puby, Usługi w zakresie pubów, Ka-
wiarnie, Koktajlbary, Drinkbary.

(210) 550427 (220) 2022 12 19
(731) ŚWIECZKOWSKI JERZY TAXI BOJANO, Bojano
(540) (znak słowny)
(540) TAXI BOJANO
(510), (511) 39 Usługi taksówkarskie, Transport podróżnych 
taksówką, Usługi taksówek, Świadczenie usług w zakresie za-
mawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych.

(210) 550428 (220) 2022 12 19
(731) CA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Chill Apartments & Campers
(510), (511) 39 Wypożyczanie samochodów, Wypożyczanie 
samochodów z częścią mieszkalną, Wypożyczanie kampe-
rów, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wa-
kacyjne i turystyczne, Wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania, Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajem 
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, 
Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego.

(210) 550457 (220) 2022 12 19
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) Surfecol multisurface
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Sole 
do celów przemysłowych, Substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, Żywice sztuczne i syn-
tetyczne nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne nieprzetwo-
rzone, Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Tworzy-
wa sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły 

do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły 
dentystyczne.

(210) 550458 (220) 2022 12 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR STAR SECRETS
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki upiększające, Kosme-
tyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Fluid do makijażu, 
Baza pod makijaż, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kosme-
tyki w formie sproszkowanej [pudry], Kolorowe kosmety-
ki do oczu, Tusze do rzęs, Eyelinery, Kredki do ust, Kredki 
do oczu, Kredki do powiek, Kosmetyki do brwi, Preparaty 
koloryzujące do brwi, Rzęsy sztuczne, Kosmetyki do ust, 
Pomadki do ust, Błyszczyki do ust, Kosmetyki do paznokci, 
Lakiery do paznokci, Odżywki do paznokci, Produkty kolo-
rowe do policzków, Róże, Kompaktowe kosmetyki do ma-
kijażu, Spraye do utrwalania makijażu, Środki do usuwania 
makijażu, Preparaty do pielęgnacji skóry, Serum do celów 
kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, 
5 Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Kremy lecznicze 
do pielęgnacji skóry, Płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], 
Preparaty do kąpieli, lecznicze, Lecznicze kremy do ciała, 
Lecznicze peelingi do twarzy, Lecznicze pudry do ciała, Lecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ust, Preparaty do pielęgnacji 
paznokci do celów medycznych, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie artykułów i produktów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi reklamowe w za-
kresie sprzedaży towarów, Marketing internetowy, Usługi 
marketingowe, Reklama.

(210) 550463 (220) 2022 12 19
(731) LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEDOLUX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 11 Lampy elektryczne, Lampy oświetleniowe, 
Obudowy lamp, Reflektory do lamp, Oprawy oświetleniowe, 
Oświetlenie typu LED, Oświetlenie wewnętrzne, Oświetlenie 
zewnętrzne, Oświetlenie przemysłowe, Oświetlenie uliczne, 
Oświetlenie przejść dla pieszych, Instalacje oświetleniowe, 
Zestawy oświetleniowe, Elementy oświetleniowe, Elektrycz-
ne systemy oświetlenia, Żarówki i akcesoria do nich, Klosze 
do lamp, Szkła do lamp, Urządzenia do oświetlania za pomo-
cą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia oświe-
tleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi 
(OLED), Źródła światła, w tym diody LED, z wbudowanym 
zasilaczem wykonanym w technologii driver on board (DOB) 
[inne niż do celów medycznych lub fotograficznych], Źródła 
światła, w tym diody LED, zaopatrzone w elektronikę sterują-
cą wykonaną w technologii driver on board (DOB) [inne niż 
do celów medycznych lub fotograficznych], Źródła światła, 
w tym diody LED, zamocowane na płytkach obwodu dru-
kowanego [inne niż do celów medycznych lub fotograficz-
nych], naświetlacze, Elektryczne instalacje oświetleniowe 
do wnętrz, Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, 
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Elektryczne oświetlenie światłowodowe, Elementy oświe-
tleniowej instalacji elektrycznej, Filtry do urządzeń oświe-
tleniowych, Lampy LED, Osprzęt oświetleniowy, Reflektory, 
Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Wyposażenie oświe-
tleniowe, Źródła światła [inne niż do celów medycznych lub 
fotograficznych], Inteligentne oprawy oświetleniowe.

(210) 550464 (220) 2022 12 19
(731) LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEDOLUX POLAND

(531) 25.05.02, 27.05.01,  27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 11 Lampy elektryczne, Lampy oświetleniowe, 
Obudowy lamp, Reflektory do lamp, Oprawy oświetleniowe, 
Oświetlenie typu LED, Oświetlenie wewnętrzne, Oświetlenie 
zewnętrzne, Oświetlenie przemysłowe, Oświetlenie uliczne, 
Oświetlenie przejść dla pieszych, Instalacje oświetleniowe, 
Zestawy oświetleniowe, Elementy oświetleniowe, Elektrycz-
ne systemy oświetlenia, Żarówki i akcesoria do nich, Klosze 
do lamp, Szkła do lamp, Urządzenia do oświetlania za pomo-
cą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia oświe-
tleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi 
(OLED), Źródła światła, w tym diody LED, z wbudowanym 
zasilaczem wykonanym w technologii driver on board (DOB) 
[inne niż do celów medycznych lub fotograficznych], Źródła 
światła, w tym diody LED, zaopatrzone w elektronikę sterują-
cą wykonaną w technologii driver on board (DOB) [inne niż 
do celów medycznych lub fotograficznych], Źródła światła, 
w tym diody LED, zamocowane na płytkach obwodu dru-
kowanego [inne niż do celów medycznych lub fotograficz-
nych], Naświetlacze, Elektryczne instalacje oświetleniowe 
do wnętrz, Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, 
Elektryczne oświetlenie światłowodowe, Elementy oświe-
tleniowej instalacji elektrycznej, Filtry do urządzeń oświe-
tleniowych, Lampy LED, Osprzęt oświetleniowy, Reflektory, 
Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Wyposażenie oświe-
tleniowe, Źródła światła [inne niż do celów medycznych lub 
fotograficznych], Inteligentne oprawy oświetleniowe.

(210) 550484 (220) 2022 12 20
(731) CZULIŃSKI KRZYSZTOF FIRMA HANDLOWA WERA, 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 Lakiery do paznokci, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
Kosmetyki.

(210) 550507 (220) 2022 12 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AA SENSITIVE BEAUTY PRODUCTS

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Krem do rak, Produkty do mycia rąk, Peeling do stóp, Nielecz-
nicze kremy do stóp, Preparaty przeciwsłoneczne, Preparaty 
po opalaniu, do celów kosmetycznych, Preparaty do golenia, 
Preparaty kosmetyczne po goleniu, Zestawy do golenia, skła-
dające się z kremu do golenia i środków stosowanych po go-
leniu, Preparaty do mycia rąk, Płyny do mycia, Kremy do my-
cia, Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Sole do kąpieli, Preparaty do ką-
pieli, Mydła, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Perfumowane wody to-
aletowe, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Wody kolońskie, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, dezodoranty 
i antyperspiranty, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Ko-
smetyki do paznokci, Preparaty do pielęgnacji włosów, Od-
żywki do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, Preparaty do włosów, Szampony do włosów, Kosme-
tyki do włosów, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
Środki do czyszczenia zębów, Chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, 
Kosmetyki do makijażu, 5 Preparaty farmaceutyczne, Lecz-
nicze preparaty toaletowe, Preparaty do kąpieli, lecznicze, 
Lecznicze preparaty na porost włosów, Lecznicze preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, sole do kąpieli do celów me-
dycznych, Kremy lecznicze, Lecznicze kremy do ust, Leczni-
cze żele do ciała, Lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, 
Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Preparaty farmakolo-
giczne do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji paznokci 
do celów medycznych, Suplementy diety, Kremy do stóp 
(lecznicze -), Antybakteryjne środki do mycia.

(210) 550509 (220) 2022 12 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSITIVE BEAUTY PRODUCTS AA

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
Krem do rak, Produkty do mycia rąk, Peeling do stóp, Nielecz-
nicze kremy do stóp, Preparaty przeciwsłoneczne, Preparaty 
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po opalaniu, do celów kosmetycznych, Preparaty do golenia, 
Preparaty kosmetyczne po goleniu, Zestawy do golenia, skła-
dające się z kremu do golenia i środków stosowanych po go-
leniu, Preparaty do mycia rąk, Płyny do mycia, Kremy do my-
cia, Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Sole do kąpieli, Preparaty do ką-
pieli, Mydła, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Perfumowane wody to-
aletowe, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Wody kolońskie, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Ko-
smetyki do paznokci, Preparaty do pielęgnacji włosów, Od-
żywki do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, Preparaty do włosów, Szampony do włosów, Kosme-
tyki do włosów, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
Środki do czyszczenia zębów, Chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, 
Kosmetyki do makijażu, 5 Preparaty farmaceutyczne, Lecz-
nicze preparaty toaletowe, Preparaty do kąpieli, lecznicze, 
Lecznicze preparaty na porost włosów, Lecznicze preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Sole do kąpieli do celów me-
dycznych, Kremy lecznicze, Lecznicze kremy do ust, Leczni-
cze żele do ciała, Lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, 
Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Preparaty farmakolo-
giczne do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji paznokci 
do celów medycznych, Suplementy diety, Kremy do stóp 
(Lecznicze -), Antybakteryjne środki do mycia.

(210) 550510 (220) 2022 12 20
(731) POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BLIKSOMANIA
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Usługi sekretarskie i biurowe, Badania 
i analizy rynkowe, Ekonomiczne prognozy, Doradztwo han-
dlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Infor-
macja o działalności gospodarczej, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, Rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, Rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami 
z klientami, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, Zarządzanie komputerowymi ba-
zami danych, Skomputeryzowane zarządzanie danymi po-
zyskanymi za pośrednictwem Internetu, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi 
w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczą-
cych lojalności klientów, Organizowanie konkursów w celach 
reklamowych, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, 
Działalność monetarna, Usługi zarządzania majątkiem nie-
ruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
Usługi bankowe, Usługi finansowe, Usługi inwestycyjne, Tele-
foniczne udzielanie informacji odnośnie konta bankowego, 
Usługi bankowe związane z transferem funduszy z kont ban-
kowych, Usługi depozytów pieniężnych, Usługi finansowych 
funduszy inwestycyjnych, Inwestycje finansowe, Udzielanie 

kredytów, Organizowanie kredytów, Usługi kredytowe, Po-
życzki, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usłu-
gi ubezpieczeniowe, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, 
Usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń, 
Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie informacji 
inwestycyjnych, Informacja o ubezpieczeniach, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
Zarządzanie finansami, Analizy finansowe, Prognozy finan-
sowe, Bankowość online, Usługi bankowości elektronicznej, 
Sporządzanie raportów finansowych, Przygotowywanie 
analiz finansowych, Dostarczanie skomputeryzowanej infor-
macji finansowej, Usługi związane z dokonywaniem transak-
cji finansowych, Usługi w zakresie płatności zdalnych, Usługi 
w zakresie elektronicznych płatności, Usługi w zakresie ad-
ministrowania płatności, Elektroniczna bankowość poprzez 
globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], Usłu-
gi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi pośred-
nictwa finansowego, Pośrednictwo walutowe, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo inwestycyjne, Bankowość 
hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, Bankowość elektro-
niczna, Skomputeryzowane usługi bankowe, Skomputery-
zowane usługi finansowe, Prowadzenie spraw finansowych  
online, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednic-
twem Internetu, Usługi płatności bezdotykowych, Usługi 
finansowe związane z walutami cyfrowymi, Wydawanie 
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościo-
wymi, 41 Organizowanie i prowadzenie loterii, Losowanie 
nagród [loterie], Usługi w zakresie gier elektronicznych i kon-
kursów świadczone za pośrednictwem Internetu, Organiza-
cja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, Rozrywka 
interaktywna.

(210) 550514 (220) 2022 12 20
(731) STERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) STERNET
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządze-
nia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Me-
chanizmy napędowe, Motoreduktory [maszyny napędowe], 
Rozruszniki, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 
Elektryczne silniki rozruchowe, Silniki elektryczne do ma-
szyn, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Me-
chanizmy sterowania przekładni, Maszynowy mechanizm 
przekładniowy, Elektryczne napędy do maszyn, Urządzenia 
sprzęgające, Sprzęgła do maszyn, Silniki elektryczne i czę-
ści do nich, nie do pojazdów lądowych, Elementy sprzęgła 
i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, 
oraz części do nich, Łożyska, Obudowy silników, Obudowy 
maszyn, Reduktory z przekładnią ślimakową, Przekładnie śli-
makowe do maszyn, Zasilacze elektryczne [generatory], Czę-
ści mechanizmów napędu [inne niż do pojazdów lądowych], 
Elementy zębate do układów napędowych, inne niż do po-
jazdów lądowych, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Elektryczne urządzenia kontrol-
no-sterujące, Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Elek-
troniczne urządzenia sterujące, Szafy rozdzielcze [elektrycz-
ność], Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterowni-
cze [elektryczność], Instalacje elektryczne, Mierniki, Czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], Wskaźniki [elektryczność], 
Liczniki, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sy-
gnalizacyjna, Przekaźniki, Przełączniki uniwersalne [elektro-
niczne], Przekładniki prądu elektrycznego, Wyłączniki elek-
tryczne [przełączniki], Wzmacniacze, Sterowniki urządzeń, 
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Sterowniki elektryczne, Styczniki termiczne, Przemienniki 
[inwertery], Aparatura łączeniowa [elektryczna], Kable rozru-
chowe, Enkodery obrotowe, Enkodery liniowe, Bezpieczniki 
elektryczne, Bezpieczniki topikowe, Elektroniczne zasilacze, 
Kable elektryczne, Urządzenia do poprawy efektywno-
ści energetycznej, Przyciski alarmowe, Elektryczne panele 
przyciskowe, Sterowniki automatyki przemysłowej, Syste-
my automatyki przemysłowej, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjo-
narnych w związku z: silnikami elektrycznymi, motoredukto-
rami, przekładniami przemysłowymi, falownikami, częściami 
zamiennymi do napędów, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonar-
nych w związku z maszynami, obrabiarkami oraz narzędzia-
mi i urządzeniami o napędzie elektrycznym, do mocowania 
i łączenia, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach 
sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych w związku 
z: mechanizmami napędowymi, motoreduktorami [ma-
szynami napędowymi], rozrusznikami, mechanizmami ste-
rowniczymi do maszyn i silników, elektrycznymi silnikami 
rozruchowymi, silnikami elektrycznymi do maszyn, silnikami 
elektrycznymi innymi niż do pojazdów lądowych, mechani-
zmami sterowania przekładni, maszynowymi mechanizma-
mi przekładniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych 
w związku z: elektrycznymi napędami do maszyn, urządze-
niami sprzęgającymi, sprzęgłami do maszyn, Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego 
i sklepów stacjonarnych w związku z silnikami elektrycznymi 
i częściami do nich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych 
w związku z elementami sprzęgła i przekładni maszyno-
wych, innych niż do pojazdów lądowych, oraz częściami 
do nich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach 
sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych w związku z: 
łożyskami, obudowami silników, obudowami maszyn, reduk-
torami z przekładną ślimakową, przekładniami ślimakowymi 
do maszyn, zasilaczami elektrycznymi, częściami mecha-
nizmów napędu, elementami zębatymi do układów napę-
dowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach 
sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych w związku 
z urządzeniami mierzącymi, wykrywającymi, monitorujący-
mi i kontrolującymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych 
w związku z: urządzeniami kontrolno-sterującymi, apara-
turą kontrolną, elektronicznymi urządzeniami sterującymi, 
szafami rozdzielczymi, pulpitami rozdzielczymi, tablicami 
sterowniczymi, instalacjami elektrycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego i skle-
pów stacjonarnych w związku z: miernikami, czytnikami, 
wskaźnikami, licznikami, alarmami, urządzeniami ostrzegaw-
czymi, aparaturą sygnalizacyjną, przekaźnikami, przełączni-
kami, przekładnikami prądu elektrycznego, wyłącznikami 
elektrycznymi, wzmacniaczami, sterownikami urządzeń, 
sterownikami elektrycznymi, stycznikami, przemiennikami, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu 
internetowego i sklepów stacjonarnych w związku z: apa-
raturą łączeniową elektryczną, kablami, kablami rozrucho-
wymi, enkoderami, bezpiecznikami, zasilaczami, kablami 
elektrycznymi, urządzeniami do poprawy elektryczności 
energetycznej, przyciskami alarmowymi, elektrycznymi pa-
nelami przyciskowymi, sterownikami automatyki przemysło-
wej, systemami automatyki przemysłowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego i skle-
pów stacjonarnych w związku z urządzeniami zabezpiecza-
jącymi, ochronnymi i sygnalizacyjnymi, 37 Serwis maszyn 

i urządzeń produkcyjnych, Usługi modernizacji i przekształ-
cania maszyn, Regeneracja silników, Konserwacja i naprawa 
silników, Usługi naprawcze w zakresie silników, Konserwacja, 
serwis, strojenie i naprawa silników, Naprawa i konserwacja 
przekładni zębatych, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją silników elektrycznych, Instalowa-
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, Usługi serwisowania 
przekładni i motoreduktorów, Serwis układów napędowych, 
42 Doradztwo techniczne, Badania techniczne, Usługi w za-
kresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo projektowe, 
Usługi projektowania, Technologiczne badania projektowe, 
Tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji 
elektrycznych i modułów napędowych, Usługi inżynieryj-
ne w dziedzinie mocy napędowej, Opracowywanie zespo-
łów zasilających, Audyt energetyczny, Audyt efektywności  
elektrycznej.

(210) 550517 (220) 2022 12 20
(731) STERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S STERNET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.07.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządze-
nia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Me-
chanizmy napędowe, Motoreduktory [maszyny napędowe], 
Rozruszniki, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 
Elektryczne silniki rozruchowe, Silniki elektryczne do ma-
szyn, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Me-
chanizmy sterowania przekładni, Maszynowy mechanizm 
przekładniowy, Elektryczne napędy do maszyn, Urządzenia 
sprzęgające, Sprzęgła do maszyn, Silniki elektryczne i czę-
ści do nich, nie do pojazdów lądowych, Elementy sprzęgła 
i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, 
oraz części do nich, Łożyska, Obudowy silników, Obudowy 
maszyn, Reduktory z przekładnią ślimakową, Przekładnie śli-
makowe do maszyn, Zasilacze elektryczne [generatory], Czę-
ści mechanizmów napędu [inne niż do pojazdów lądowych], 
Elementy zębate do układów napędowych, inne niż do po-
jazdów lądowych, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Elektryczne urządzenia kontrol-
no-sterujące, Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Elek-
troniczne urządzenia sterujące, Szafy rozdzielcze [elektrycz-
ność], Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterowni-
cze [elektryczność], Instalacje elektryczne, Mierniki, Czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], Wskaźniki [elektryczność], 
Liczniki, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sy-
gnalizacyjna, Przekaźniki, Przełączniki uniwersalne [elektro-
niczne], Przekładniki prądu elektrycznego, Wyłączniki elek-
tryczne [przełączniki], Wzmacniacze, Sterowniki urządzeń, 
Sterowniki elektryczne, Styczniki termiczne, Przemienniki 
[inwertery], Aparatura łączeniowa [elektryczna], Kable rozru-
chowe, Enkodery obrotowe, Enkodery liniowe, Bezpieczniki 
elektryczne, Bezpieczniki topikowe, Elektroniczne zasilacze, 
Kable elektryczne, Urządzenia do poprawy efektywno-
ści energetycznej, Przyciski alarmowe, Elektryczne panele 
przyciskowe, Sterowniki automatyki przemysłowej, Syste-
my automatyki przemysłowej, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjo-
narnych w związku z: silnikami elektrycznymi, motoredukto-
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rami, przekładniami przemysłowymi, falownikami, częściami 
zamiennymi do napędów, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonar-
nych w związku z maszynami, obrabiarkami oraz narzędzia-
mi i urządzeniami o napędzie elektrycznym, do mocowania 
i łączenia, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach 
sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych w związku 
z: mechanizmami napędowymi, motoreduktorami [ma-
szynami napędowymi], rozrusznikami, mechanizmami ste-
rowniczymi do maszyn i silników, elektrycznymi silnikami 
rozruchowymi, silnikami elektrycznymi do maszyn, silnikami 
elektrycznymi innymi niż do pojazdów lądowych, mechani-
zmami sterowania przekładni, maszynowymi mechanizma-
mi przekładniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych 
w związku z: elektrycznymi napędami do maszyn, urządze-
niami sprzęgającymi, sprzęgłami do maszyn, Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego 
i sklepów stacjonarnych w związku z silnikami elektrycznymi 
i częściami do nich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych 
w związku z elementami sprzęgła i przekładni maszyno-
wych, innych niż do pojazdów lądowych, oraz częściami 
do nich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach 
sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych w związku z: 
łożyskami, obudowami silników, obudowami maszyn, reduk-
torami z przekładną ślimakową, przekładniami ślimakowymi 
do maszyn, zasilaczami elektrycznymi, częściami mecha-
nizmów napędu, elementami zębatymi do układów napę-
dowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach 
sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych w związku 
z urządzeniami mierzącymi, wykrywającymi, monitorujący-
mi i kontrolującymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych 
w związku z: urządzeniami kontrolno-sterującymi, apara-
turą kontrolną, elektronicznymi urządzeniami sterującymi, 
szafami rozdzielczymi, pulpitami rozdzielczymi, tablicami 
sterowniczymi, instalacjami elektrycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego i skle-
pów stacjonarnych w związku z: miernikami, czytnikami, 
wskaźnikami, licznikami, alarmami, urządzeniami ostrzegaw-
czymi, aparaturą sygnalizacyjną, przekaźnikami, przełączni-
kami, przekładnikami prądu elektrycznego, wyłącznikami 
elektrycznymi, wzmacniaczami, sterownikami urządzeń, 
sterownikami elektrycznymi, stycznikami, przemiennikami, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu 
internetowego i sklepów stacjonarnych w związku z: apa-
raturą łączeniową elektryczną, kablami, kablami rozrucho-
wymi, enkoderami, bezpiecznikami, zasilaczami, kablami 
elektrycznymi, urządzeniami do poprawy elektryczności 
energetycznej, przyciskami alarmowymi, elektrycznymi pa-
nelami przyciskowymi, sterownikami automatyki przemysło-
wej, systemami automatyki przemysłowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego i skle-
pów stacjonarnych w związku z urządzeniami zabezpiecza-
jącymi, ochronnymi i sygnalizacyjnymi, 37 Serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, Usługi modernizacji i przekształ-
cania maszyn, Regeneracja silników, Konserwacja i naprawa 
silników, Usługi naprawcze w zakresie silników, Konserwacja, 
serwis, strojenie i naprawa silników, Naprawa i konserwacja 
przekładni zębatych, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją silników elektrycznych, Instalowa-
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, Usługi serwisowania 
przekładni i motoreduktorów, Serwis układów napędowych, 
42 Doradztwo techniczne, Badania techniczne, Usługi w za-
kresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo projektowe, 
Usługi projektowania, Technologiczne badania projektowe, 

Tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji 
elektrycznych i modułów napędowych, Usługi inżynieryj-
ne w dziedzinie mocy napędowej, Opracowywanie zespo-
łów zasilających, Audyt energetyczny, Audyt efektywności  
elektrycznej.

(210) 550519 (220) 2022 12 20
(731) STERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STERNET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.07.01, 14.07.09
(510), (511) 37 Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, 
Usługi modernizacji i przekształcania maszyn, Regeneracja 
silników, Konserwacja i naprawa silników, Usługi naprawcze 
w zakresie silników, Konserwacja, serwis, strojenie i napra-
wa silników, Naprawa i konserwacja przekładni zębatych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją silników elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Usługi serwisowania przekładni i motoreduk-
torów, Serwis układów napędowych.

(210) 550565 (220) 2022 12 20
(731) POZIOM 511 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podzamcze
(540) (znak słowny)
(540) Poziom 511 Jura Welness Hotel & SPA
(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) 550575 (220) 2022 12 21
(731) RÓWNA AGNIESZKA STREFA SPORTU,  

Szulborze Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) US UpStyle BILFIO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Torby, Torebki, Plecaki, Portfele, Torby 
sportowe, 24 Bielizna pościelowa, Pościel jako materiały 
tekstylne, Narzuty pikowane [artykuły pościelowe], Arty-
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kuły tekstylne do użytku jako pościel, Tkaniny tekstylne 
do użytku w produkcji pościeli, Koce na kanapę, Koce 
do łóżeczek dziecięcych, Bielizna pościelowa i koce, Koł-
dry, Tkaniny ubraniowe, Tkaniny bawełniane, Tkaniny tek-
stylne do produkcji odzieży, Tkaniny tekstylne do wyrobu 
koców, Dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów tek-
stylnych], 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Bluzy 
sportowe, Spodnie, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krót-
kim rękawem, Bielizna, Koszule, Piżamy, Czapki [nakrycia 
głowy], Bandany, Kurtki, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, de-
talicznej i poprzez Internet następujących towarów: torby, 
torebki, plecaki, portfele, torby sportowe, bielizna poście-
lowa, pościel jako materiały tekstylne, narzuty pikowane 
[artykuły pościelowe], artykuły tekstylne do użytku jako 
pościel, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poście-
li, koce na kanapę, koce do łóżeczek dziecięcych, bielizna 
pościelowa i koce, kołdry, tkaniny ubraniowe, tkaniny ba-
wełniane, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny 
tekstylne do wyrobu koców, dekoracyjne tkaniny ścienne 
[z materiałów tekstylnych], odzież, odzież damska, odzież 
męska, bluzy sportowe, spodnie, koszulki z nadrukami, ko-
szulki z krótkim rękawem, bielizna, koszule, piżamy, czapki 
[nakrycia głowy], bandany, kurtki.

(210) 550577 (220) 2022 12 21
(731) FMA CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESCAPADA GRAVELCAMP

(531) 27.05.01, 26.03.02
(510), (511) 39 Organizacja wycieczek turystycznych, Usługi 
doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, Usługi 
osobistych przewodników turystycznych, Usługi przewod-
ników turystycznych oraz informacja o podróży, Usługi 
świadczone przez przewodników turystycznych, Zwiedzanie 
turystyczne i usługi organizowania wycieczek, 41 Edukacja, 
rozrywka i sport, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organi-
zowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
zawodów i imprez sportowych, Organizowanie imprez rowe-
rowych, Publikowanie przewodników, map turystycznych, 
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku 
przez podróżnych, Publikowanie katalogów dotyczących 
turystyki, Prowadzenie kursów edukacyjnych związanych 
z branżą turystyczną.

(210) 550581 (220) 2022 12 21
(731) FOSAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONA LAB

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki, Kosmetyki nie-
lecznicze, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do paznokci, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w po-
staci płynów, Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Peelingi 
do twarzy [kosmetyki], Błyszczyki do ust, Błyszczyki do ust 
[kosmetyki], Odżywki do ust, Bazy do ust neutralizujące od-
cień ust, Kolor do ust, Róż do ust, Kosmetyki do brwi, Zesta-
wy kosmetyków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kremy 
kosmetyczne, Lakiery do paznokci, Zmywacze do paznokci, 
Puder do makijażu, Mleczko kosmetyczne, Mleczko migdało-
we do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, Ołówki [kredki] kosmetyczne, Ołówki 
do brwi, Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, 
Pomady do włosów, Kosmetyki do rzęs, Tusze do rzęs, Far-
ba do rzęs, Rzęsy sztuczne, Kleje do mocowania sztucznych 
rzęs, Szminki do ust, Kredki do ust, Kredki do makijażu, Kred-
ki do oczu, Kredki do powiek, Kredki do makijażu oczu, Ko-
smetyczne kredki do oczu, Kredki do oczu w płynie, Prepa-
raty koloryzujące do brwi, Wydłużające tusze do rzęs, Puder 
do brwi, Brwi (Ołówki do -), Żel do brwi, Tusz do brwi, Pianki 
do włosów, Peeling w żelu, Peeling do stóp, Nielecznicze 
peelingi do twarzy, Peelingi złuszczające do twarzy, Peelingi 
złuszczające do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Preparaty 
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], Preparaty złusz-
czające do oczyszczania skóry [peelingi], Balsam do ciała, 
Balsam do włosów, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsa-
my do opalania, Balsamy do rąk, Balsamy do stóp (Nieleczni-
cze -), Balsamy do ust, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
Odżywki do włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Olejki 
do celów kosmetycznych, Suche szampony, Szampony, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Chusteczki 
do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami 
oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasączane prepa-
ratami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatem 
do oczyszczania skóry, Preparaty do demakijażu, Preparaty 
do depilacji, Maski do pielęgnacji włosów, Maseczki do ciała, 
Maseczki do twarzy, Maseczki do skóry [kosmetyki], Peelingi 
złuszczające do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające 
do ciała, Woda micelarna, Masło do ciała, Kremy do ciała, Żele 
do ciała, Balsamy do ciała, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Woda toaletowa, Mgiełki do ciała, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, świadczone również online, następujących 
towarów: środki toaletowe, kosmetyki, kosmetyki nieleczni-
cze, kosmetyki upiększające, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
do włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do paznokci, 
kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, 
preparaty do makijażu twarzy i ciała, peelingi do twarzy  
[kosmetyki], błyszczyki do ust, błyszczyki do ust [kosmetyki], 
odżywki do ust, bazy do ust neutralizujące odcień ust, kolor 
do ust, róż do ust, kosmetyki do brwi, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki w gotowych zestawach, kremy kosmetyczne, la-
kiery do paznokci, zmywacze do paznokci, puder do maki-
jażu, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosme-
tycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi, po-
madki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pomady 
do włosów, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, farba do rzęs, 
rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, szmin-
ki do ust, kredki do ust, kredki do makijażu, kredki do oczu, 
kredki do powiek, kredki do makijażu oczu, kosmetyczne 
kredki do oczu, kredki do oczu w płynie, preparaty koloryzu-
jące do brwi, wydłużające tusze do rzęs, puder do brwi, brwi 
(Ołówki do -), żel do brwi, tusz do brwi, Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, świadczone również online, następujących 
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towarów: pianki do włosów, peeling w żelu, peeling do stóp, 
nielecznicze peelingi do twarzy, peelingi złuszczające 
do twarzy, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające 
do stóp, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelin-
gi], preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], 
balsam do ciała, balsam do włosów, balsamy do celów ko-
smetycznych, balsamy do opalania, balsamy do rąk, balsamy 
do stóp (Nielecznicze -), balsamy do ust, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji 
włosów, olejki do celów kosmetycznych, suche szampony, 
szampony, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
chusteczki do twarzy, chusteczki jednorazowe nasączone 
mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasą-
czane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatem do oczyszczania skóry, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, maski do pielęgnacji włosów, masecz-
ki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do skóry [kosmety-
ki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi 
złuszczające do ciała, woda micelarna, masło do ciała, kremy 
do ciała, żele do ciała, balsamy do ciała, produkty perfume-
ryjne, perfumy, woda toaletowa, mgiełki do ciała.

(210) 550590 (220) 2022 12 21
(731) TOMCZAK INTERNATIONAL INVESTMENTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witaszyce
(540) (znak słowny)
(540) BOGDANCA
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edu-
kacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szko-
leniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Książki zapi-
sane na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do po-
brania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, 
Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne no-
śniki danych, Nagrania audio, 25 Odzież, Odzież codzienna, 
Odzież rekreacyjna, Odzież sportowa, Odzież wierzchnia, 
Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla męż-
czyzn, Staniki sportowe, Polary, Narzutki na ramiona, Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy polaro-
we, Kurtki, Chusty [odzież], Szale, Rękawiczki, Bluzki, T-shirty 
z krótkim rękawem, Body [odzież], Kamizelki, Kombinezony, 
Legginsy, Spodnie, Skarpetki, Obuwie, Obuwie sportowe, 
Nakrycia głowy, 35   Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga,  Usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych,  Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Pu-
blikowanie materiałów reklamowych online, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych 
oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Marketing 
internetowy,  Marketing bezpośredni, Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, świadczone również online, następujących 
towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyj-
ne materiały na zajęcia do pobrania, podręczniki szkolenio-
we w formie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane 
na płytach, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, 
biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, pod-
casty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne nośniki 
danych, nagrania audio, odzież, odzież codzienna, odzież re-
kreacyjna, odzież sportowa, odzież wierzchnia, bezrękawniki, 
bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, staniki 
sportowe, polary, narzutki na ramiona, bluzy z kapturem, blu-
zy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, chusty 
[odzież], szale, rękawiczki, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, 

body [odzież], kamizelki, kombinezony, legginsy, spodnie, 
skarpetki, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, sprzęt 
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych,  sprzęt do tre-
ningów sportowych, artykuły sportowe, łyżworolki, wrotki, 
ochraniacze nóg do użytku sportowego,  ochraniacze przed-
ramienia [artykuły sportowe],  ochraniacze na łokcie [artykuły 
sportowe],  ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowe-
go,  ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sporto-
wego,  ochronne kaski sportowe, kaski ochronne do upra-
wiania sportu, koła,  łożyska, łożyska kulkowe do łyżworolek, 
łożyska kulkowe do wrotek, szyny niemetalowe, szyny me-
talowe, 41 Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośred-
nictwem strony internetowej online, Udzielanie informacji 
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem stro-
ny internetowej online, Udzielanie informacji związanych 
z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony in-
ternetowej online, Organizacja webinariów, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyj-
nych,  Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,  
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,  Orga-
nizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych.

(210) 550591 (220) 2022 12 21
(731) TOMCZAK INTERNATIONAL INVESTMENTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witaszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOGDANCA

(531) 21.03.11, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyj-
ne materiały na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szkoleniowe 
w formie elektronicznej [do pobrania], Książki zapisane na pły-
tach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Biuletyny 
elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Podcasty, Podcasty 
do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrania 
audio, 25 Odzież, Odzież codzienna, Odzież rekreacyjna, Odzież 
sportowa, Odzież wierzchnia, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla 
kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Staniki sportowe, Polary, Narzut-
ki na ramiona, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dreso-
we, Bluzy polarowe, Kurtki, Chusty [odzież], Szale, Rękawiczki, 
Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Body [odzież], Kamizelki, 
Kombinezony, Legginsy, Spodnie, Skarpetki, Obuwie, Obuwie 
sportowe, Nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych 
oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie przestrze-
ni reklamowej w mediach elektronicznych, Marketing inter-
netowy, Marketing bezpośredni, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, świadczone również online, następujących towa-
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rów: e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały 
na zajęcia do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elek-
tronicznej [do pobrania], książki zapisane na płytach, książki au-
dio, książki elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne 
do pobrania, nagrania wideo, podcasty, podcasty do pobrania, 
nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrania audio, odzież, 
odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież 
wierzchnia, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna 
dla mężczyzn, staniki sportowe, polary, narzutki na ramiona, 
bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy po-
larowe, kurtki, chusty [odzież], szale, rękawiczki, bluzki, t-shirty 
z krótkim rękawem, body [odzież], kamizelki, kombinezony, leg-
ginsy, spodnie, skarpetki, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia 
głowy, sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, sprzęt 
do treningów sportowych, artykuły sportowe, łyżworolki, wrot-
ki, ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochraniacze przed-
ramienia [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie [artykuły 
sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, 
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, 
ochronne kaski sportowe, kaski ochronne do uprawiania sportu, 
koła, łożyska, łożyska kulkowe do łyżworolek, łożyska kulkowe 
do wrotek, szyny niemetalowe, szyny metalowe, 41 Nauczanie 
i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Za-
pewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odle-
głość świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych 
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem In-
ternetu, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycz-
nymi za pośrednictwem strony internetowej online, Udzielanie 
informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednic-
twem strony internetowej online, Udzielanie informacji zwią-
zanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony 
internetowej online, Organizacja webinariów, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyj-
nych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organi-
zowanie zajęć sportowych i imprez sportowych.

(210) 550592 (220) 2022 12 21
(731) TOMCZAK INTERNATIONAL INVESTMENTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witaszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA BO. ŁĄCZĄ NAS ROLKI

(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 01.01.03, 01.01.10, 26.11.02, 
26.11.12, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 
26.04.16

(510), (511) 35   Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
mocą mediów społecznościowych, Reklama za pomocą 

marketingu bezpośredniego, Publikowanie materiałów re-
klamowych online, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci 
informacyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w mediach elektronicznych, Marketing internetowy, Marke-
ting bezpośredni, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowa-
nie finansowe, Gromadzenie funduszy na cele charytatyw-
ne za pomocą imprez rozrywkowych, Organizacja zbiórek 
charytatywnych, Organizowanie zbiórek charytatywnych 
[na rzecz osób trzecich], Organizowanie wydarzeń mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 41   Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie 
zajęć sportowych i imprez sportowych, Usługi sportowe, 
Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie infor-
macji sportowej, Organizowanie szkoleń sportowych, Kursy 
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych.

(210) 550594 (220) 2022 12 21
(731) TOMCZAK INTERNATIONAL INVESTMENTS SPÓŁKA 

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

(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 26.04.02, 26.04.15, 29.01.15
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edu-
kacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szko-
leniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Książki zapi-
sane na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do po-
brania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, 
Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne no-
śniki danych, Nagrania audio, 25 Odzież, Odzież codzienna, 
Odzież rekreacyjna, Odzież sportowa, Odzież wierzchnia, 
Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla męż-
czyzn, Staniki sportowe, Polary, Narzutki na ramiona, Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy polaro-
we, Kurtki, Chusty [odzież], Szale, Rękawiczki, Bluzki, T-shirty 
z krótkim rękawem, Body [odzież], Kamizelki, Kombinezony, 
Legginsy, Spodnie, Skarpetki, Obuwie, Obuwie sportowe, 
Nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga,  Usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych,  Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Pu-
blikowanie materiałów reklamowych online, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych 
oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Marketing 
internetowy,  Marketing bezpośredni, Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, świadczone również online, następujących 
towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyj-
ne materiały na zajęcia do pobrania, podręczniki szkolenio-
we w formie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane 
na płytach, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, 
biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, pod-
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casty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne nośniki 
danych, nagrania audio, odzież, odzież codzienna, odzież re-
kreacyjna, odzież sportowa, odzież wierzchnia, bezrękawniki, 
bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, staniki 
sportowe, polary, narzutki na ramiona, bluzy z kapturem, blu-
zy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, chusty 
[odzież], szale, rękawiczki, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, 
body [odzież], kamizelki, kombinezony, legginsy, spodnie, 
skarpetki, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, sprzęt 
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, sprzęt do tre-
ningów sportowych, artykuły sportowe,  łyżworolki, wrotki, 
ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochraniacze przed-
ramienia [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie [artykuły 
sportowe],  ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowe-
go, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sporto-
wego, ochronne kaski sportowe, kaski ochronne do upra-
wiania sportu, koła, łożyska, łożyska kulkowe do łyżworolek, 
łożyska kulkowe do wrotek, szyny niemetalowe, szyny me-
talowe, 41 Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośred-
nictwem strony internetowej online, Udzielanie informacji 
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem stro-
ny internetowej online, Udzielanie informacji związanych 
z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony in-
ternetowej online, Organizacja webinariów, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyj-
nych,  Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,  
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,  Orga-
nizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych.

(210) 550599 (220) 2022 12 21
(731) BULTROWICZ KAROL SŁONECZNE POLE PRODUKCJA 

KAPUSTY I OGÓRKÓW KISZONYCH, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słoneczne pole

(531) 01.03.06, 01.03.12, 01.03.15, 26.11.02, 26.11.12, 26.01.02, 
26.01.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Kapusta kwaszona, Kapusta kiszona, Ogór-
ki kwaszone, Ogórki kiszone, Ogórki małosolne, Przeciery 
warzywne, Przecier ogórkowy, Surówki warzywne, Sałatki 
warzywne, Warzywa gotowane, Warzywa konserwowa-
ne, Warzywa w puszkach, Warzywa suszone, Marchewki, 
Przetworzone buraki, Koncentraty soków warzywnych 
do konsumpcji.

(210) 550602 (220) 2022 12 22
(731) BLUKACZ WERONIKA SATIN DANCE BY WERONIKA 

BLUKACZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Satin DANCE

(531) 26.01.18, 26.04.02, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych, 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 550632 (220) 2022 12 22
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) KIZEROLL
(510), (511) 30 Lody na patyku, Lody o smaku czekolado-
wym, Lody owocowe, Lody owocowe w postaci batonów, 
Lody spożywcze, Lody w proszku, Lody wodne [sorbety], 
32 Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholo-
we, 33 Gotowe koktajle na bazie wina, Gotowe koktajle alko-
holowe, Alkoholowe koktajle owocowe, Napoje alkoholowe 
niskoprocentowe.

(210) 550633 (220) 2022 12 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY CZYSTEK fix SUPLEMENT DIETY 

zioła do zaparzania, w saszetkach

(531) 05.05.19, 05.01.99, 07.03.25, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, Odżywcze 
suplementy diety, Nutraceutyki do celów terapeutycznych, Nu-
traceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy 
ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Leki zioło-
we, Zioła lecznicze, Mieszanki ziołowe do celów medycznych, 
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Napoje ziołowe do ce-
lów leczniczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe do celów me-
dycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, 
Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Aromaty ziołowe 
do sporządzania napojów, Słodycze nielecznicze zawierające 
aromaty ziołowe, Napary, inne niż do celów leczniczych.
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(210) 550635 (220) 2022 12 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY CZYSTEK SUPLEMENT DIETY  

Zioła do zaparzania

(531) 05.05.19, 05.11.99, 07.03.25, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środ-
ki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność 
i substancje przystosowane do medycznego użycia, Wita-
miny i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, 
Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do celów tera-
peutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użyt-
ku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Mieszanki 
ziołowe do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Napoje ziołowe do celów leczniczych, Lecz-
nicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, Prepa-
raty ziołowe do sporządzania napojów, Aromaty ziołowe 
do sporządzania napojów, Słodycze nielecznicze za-
wierające aromaty ziołowe, Napary, inne niż do celów  
leczniczych.

(210) 550637 (220) 2022 12 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY MORWA BIAŁA fix SUPLEMENT 

DIETY zioła do zaparzania, w saszetkach

(531) 05.11.99, 05.03.16, 07.03.25, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje przystosowane do medycznego użycia, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla 
ludzi, Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do ce-
lów terapeutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki zioło-
we do użytku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, 
Mieszanki ziołowe do celów medycznych, Herbaty zioło-
we do celów leczniczych, Napoje ziołowe do celów lecz-
niczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód 
ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze 
nielecznicze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne 
niż do celów leczniczych.

(210) 550639 (220) 2022 12 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY LEN MIELONY  

DUO PACK 200g + 200g 50% gratis

(531) 05.05.19, 05.01.99, 07.03.25, 26.04.18, 26.04.18, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność i substancje przystosowane do medycznego 
użycia, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy 
diety dla ludzi, Odżywcze suplementy diety, Nutraceu-
tyki do celów terapeutycznych, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Suplementy ziołowe, 
Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Leki ziołowe, 
Zioła lecznicze, Mieszanki ziołowe do celów medycz-
nych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Napoje 
ziołowe do celów leczniczych, Lecznicze ekstrakty zio-
łowe do celów medycznych, Ziołowe suplementy diety 
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe 
do sporządzania napojów, Aromaty ziołowe do sporzą-
dzania napojów, Słodycze nielecznicze zawierające aro-
maty ziołowe, Napary, inne niż do celów leczniczych.



Nr  ZT4/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 77

(210) 550641 (220) 2022 12 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY BRATEK fix PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.05.06, 07.03.25, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środ-
ki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność 
i substancje przystosowane do medycznego użycia, Wita-
miny i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, 
Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do celów tera-
peutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użyt-
ku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Mieszanki 
ziołowe do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Napoje ziołowe do celów leczniczych, Lecz-
nicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, 
Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Aromaty 
ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze nieleczni-
cze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne niż do ce-
lów leczniczych.

(210) 550643 (220) 2022 12 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY DZIURAWIEC fix  

PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.11.99, 05.05.19, 07.03.25, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje przystosowane do medycznego użycia, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla 
ludzi, Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do ce-
lów terapeutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki zioło-
we do użytku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, 
Mieszanki ziołowe do celów medycznych, Herbaty zioło-
we do celów leczniczych, Napoje ziołowe do celów lecz-
niczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód 
ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze 
nielecznicze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne 
niż do celów leczniczych.

(210) 550647 (220) 2022 12 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY KOPER WŁOSKI fix  

PRODUKT LECZNICZY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.03.25, 05.11.99, 26.04.18, 26.11.03, 
26.04.17

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje przystosowane do medycznego użycia, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla 
ludzi, Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do ce-
lów terapeutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki zioło-
we do użytku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, 
Mieszanki ziołowe do celów medycznych, Herbaty zioło-
we do celów leczniczych, Napoje ziołowe do celów lecz-
niczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód 
ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze 
nielecznicze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne 
niż do celów leczniczych.
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(210) 550648 (220) 2022 12 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY KRWAWNIK fix  

PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.03.20, 26.03.23, 26.04.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje przystosowane do medycznego użycia, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla 
ludzi, Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do ce-
lów terapeutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki zioło-
we do użytku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, 
Mieszanki ziołowe do celów medycznych, Herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, Napoje ziołowe do celów 
leczniczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe do celów me-
dycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, 30 Napary zioło-
we, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania 
napojów, Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, 
Słodycze nielecznicze zawierające aromaty ziołowe, Na-
pary, inne niż do celów leczniczych.

(210) 550650 (220) 2022 12 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY SENES fix PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.05.19, 26.03.23, 26.04.02, 26.11.07, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, odżywcze 
suplementy diety, Nutraceutyki do celów terapeutycznych, Nu-
traceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy 
ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Leki zioło-
we, Zioła lecznicze, Mieszanki ziołowe do celów medycznych, 
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Napoje ziołowe do ce-
lów leczniczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe do celów me-
dycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, 
Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Aromaty ziołowe 
do sporządzania napojów, Słodycze nielecznicze zawierające 
aromaty ziołowe, Napary, inne niż do celów leczniczych.

(210) 550660 (220) 2022 12 23
(731) MIERZWA EDYTA WKROPCE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w kropce

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi psychologów, Badania psychologicz-
ne, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo psycholo-
giczne dla personelu, Konsultacje psychologiczne, Doradz-
two psychologiczne, Doradztwo dotyczące psychologicz-
nego łagodzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości me-
dycznych, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, 
Usługi diagnozy psychologicznej, Przygotowywanie profili 
psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicz-
nych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów 
medycznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, 
Sporządzanie raportów psychologicznych, Usługi w zakresie 
psychologii pracy, Udzielanie informacji z zakresu psycholo-
gii, Doradztwo związane z psychologią integralną, Terapia 
psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie oceny 
psychologicznej, Badanie osobowości do celów psycholo-
gicznych, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Prze-
prowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przygotowy-
wanie profilów psychologicznych do celów medycznych, 
Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, 
Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i ko-
gnitywnych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywi-
dualnych i grup, Poradnictwo medyczne związane ze stre-
sem, Psychoterapia holistyczna, Usługi psychoterapeutycz-
ne, Usługi klinik zdrowia, Usługi oceny zdrowia, Doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, Usługi w zakresie zdrowia psy-
chicznego, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia 
przez telefon, Usługi badań medycznych związane z diagno-
zowaniem i leczeniem chorób, Terapia dialektyczno-beha-
wioralna (DBT), Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Poradnictwo 
związane z terapią zajęciową, Terapia poznawczo-behawio-
ralna (ang. cognitive-behavioral therapy – CBT), Psychotera-
pia, Porady psychologiczne, Usługi psychoterapeuty, Usługi 
badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psy-
choruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań prze-
siewowych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej 
z brakiem koncentracji uwagi (ADHD).
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(210) 550707 (220) 2022 12 23
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY KWIAT GŁOGU fix  

PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.05.19, 26.04.02, 26.11.07, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje przystosowane do medycznego użycia, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla 
ludzi, Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do ce-
lów terapeutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki zioło-
we do użytku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, 
Mieszanki ziołowe do celów medycznych, Herbaty zioło-
we do celów leczniczych, Napoje ziołowe do celów lecz-
niczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód 
ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze 
nielecznicze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne 
niż do celów leczniczych.

(210) 550708 (220) 2022 12 23
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY POKRZYWA fix  

PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.05.19, 26.03.23, 26.04.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, Odżyw-
cze suplementy diety, Nutraceutyki do celów terapeutycz-
nych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Su-
plementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medyczne-
go, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Mieszanki ziołowe do celów 
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Napoje 
ziołowe do celów leczniczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 30 Napary zio-
łowe, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania na-
pojów, Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze 
nielecznicze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne niż 
do celów leczniczych.

(210) 550710 (220) 2022 12 24
(731) H2A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lublin

(540) (znak słowny)
(540) eZebra
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone również online, następujących towarów: środ-
ki toaletowe, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki naturalne, kosmetyki do włosów, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do paznokci, kosmetyki 
w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, prepara-
ty do makijażu twarzy i ciała, kosmetyki dla dzieci, peelingi 
do twarzy [kosmetyki], błyszczyki do ust, błyszczyki do ust 
[kosmetyki], odżywki do ust, bazy do ust neutralizujące, ko-
lor ust, róż do ust, kosmetyki do brwi, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki w gotowych zestawach, kremy kosmetyczne, la-
kiery do paznokci, zmywacze do paznokci, puder do maki-
jażu, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosme-
tycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi, po-
madki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pomady 
do włosów, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, farba do rzęs, 
rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, szmin-
ki do ust, kredki do ust, kredki do makijażu, kredki do oczu, 
kredki do powiek, kredki do makijażu oczu, kosmetyczne 
kredki do oczu, kredki do oczu w płynie, preparaty koloryzu-
jące do brwi, wydłużające tusze do rzęs, puder do brwi, brwi 
(Ołówki do -), żel do brwi, tusz do brwi, pianki do włosów, pe-
eling w żelu, peeling do stóp, nielecznicze peelingi do twarzy, 
peelingi złuszczające do twarzy, peelingi złuszczające do rąk, 
peelingi złuszczające do stóp, preparaty złuszczające do pie-
lęgnacji skóry [peelingi], preparaty złuszczające do oczysz-
czania skóry [peelingi], balsam do ciała, balsam do włosów, 
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do opalania, 
balsamy do rąk, balsamy do stóp (Nielecznicze -), balsa-
my do ust, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, odżywki 
do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, olejki do celów ko-
smetycznych, suche szampony, szampony, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, świadczone również online, następu-
jących towarów: chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania maki-
jażu, chusteczki do twarzy, chusteczki jednorazowe nasączo-
ne mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki na-
sączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatem do oczyszczania skóry, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, maski do pielęgnacji włosów, masecz-
ki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do skóry [kosmety-
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ki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi 
złuszczające do ciała, woda micelarna, masło do ciała, kremy 
do ciała, żele do ciała, balsamy do ciała, produkty perfume-
ryjne, perfumy, woda toaletowa, mgiełki do ciała, preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe do celów 
domowych, detergenty do użytku w gospodarstwie do-
mowym, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
zapachowe, olejki zapachowe, saszetki zapachowe, pałeczki 
zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, środki odświeża-
jące powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomiesz-
czeń, środki perfumeryjne i zapachowe, zapachowe płyny 
i kremy do pielęgnacji ciała, sole zapachowe do kąpieli, dy-
fuzory z patyczkami zapachowymi, olejki do perfum i zapa-
chów, olejki zapachowe wydzielające aromat przy podgrze-
waniu, ekstrakty perfum, mydła perfumowane, podstawki 
na świeczki, podgrzewacze zapachowe [inne niż elektrycz-
ne], podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektrycz-
ne, kominki do olejków zapachowych, talerze do dyfuzji olej-
ków zapachowych, dyfuzory do olejków zapachowych, inne 
niż dyfuzory trzcinowe, dyfuzory do olejków zapachowych, 
inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, rozpylacze 
zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świad-
czone również online, następujących towarów: pojemniki 
na kosmetyki, aplikatory kosmetyczne, pędzle kosmetycz-
ne, gąbki kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, przybory 
kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, gąbki do mi-
krodermabrazji, do użytku kosmetycznego, kosmetyczne 
szpatułki do użytku z produktami do depilacji, rękawice 
do peelingu, waciki do peelingu twarzy, rękawiczki ścierne 
do peelingu skóry, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zę-
bów elektryczne, szczotki do włosów, grzebienie do włosów, 
świece, świece zapachowe, knoty do świec, woski zapacho-
we, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece sojowe, 
świece łojowe, świece perfumowane, świece w puszkach, 
zestawy świeczek, świece wotywne, pasta do zębów, prepa-
raty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, 
żele do wybielania zębów, środki do mycia zębów, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty wybielające 
do zębów, nielecznicze środki do mycia zębów, niemedycz-
ne płyny do płukania jamy ustnej, środki do higieny jamy 
ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, preparaty do hi-
gieny jamy ustnej [nielecznicze], środki do czyszczenia zę-
bów i płyny do płukania jamy ustnej, nić dentystyczna lecz-
nicza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, lecznicze pasty do zębów, preparaty 
do higieny jamy ustnej [lecznicze], płyny do płukania jamy 
ustnej do celów medycznych [płyny do płukania gardła], su-
plementy diety, gadżety erotyczne, prezerwatywy, lubrykan-
ty na bazie wody do użytku osobistego, lubrykanty na ba-
zie silikonu do użytku osobistego, farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, żele antybakteryjne, środki owadobójcze, 
medyczne opatrunki do ran, plastry, soczewki korekcyjne 
[optyka], krople do oczu.

(210) 550715 (220) 2022 12 25
(731) GÓRSKA-PONIKOWSKA MAGDALENA, Gdańsk; 

PONIKOWSKI KACPER, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Skin Science Trichologic
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, inne niż do użytku osobistego, Preparaty toa-
letowe, Preparaty do włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Szam-
pony do włosów dla ludzi, Szampony do włosów, Szampony 

do użytku osobistego, Szampony przeciwłupieżowe, Szam-
pony nielecznicze, Szampony z odżywką do włosów, Szam-
pony zmiękczające, Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Bal-
samy do włosów, Balsam do włosów, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyczne płyny do włosów, 5 Preparaty i artykuły higie-
niczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Lecznicze 
szampony, Szampony lecznicze, Lecznicze suche szampony, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 550721 (220) 2022 12 27
(731) KOTARBA KRZYSZTOF, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRINOR

(531) 26.03.23, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Materiały konstrukcyjne metalowe, materiały 
budowlane metalowe, zbiorniki metalowe, rury i rurki me-
talowe, profile i kształtki metalowe, pręty metalowe, klamry 
metalowe, zaciski metalowe, wsporniki metalowe, moco-
wania metalowe, metalowe włazy i pokrywy do włazów, 
schody metalowe, barierki metalowe, balustrady metalowe, 
ogrodzenia i panele ogrodzeniowe metalowe, drobne wyro-
by metalowe, Blachy i arkusze metalowe przeznaczone dla 
celów budowlanych, 17 Materiały i tkaniny izolacyjne, maty 
izolacyjne, maty termoizolacyjne, maty hydroizolacyjne, 
arkusze i płyty izolacyjne, taśmy i listwy izolacyjne, wypeł-
niacze izolacyjne, folie izolacyjne, substancje do izolacji prze-
ciwwilgociowych budynków, izolacje piankowe do użytku 
w budownictwie, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony 
przed hałasem, izolacje z funkcją uszczelniania do ochro-
ny przed ciepłem, materiały izolacyjne wykonane z pianki 
poliuretanowej, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja 
budowlana, materiały uszczelniające, pierścienie i mem-
brany uszczelniające niemetalowe, masy uszczelniające,  
19 Materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje niemeta-
lowe, belki niemetalowe, kątowniki i inne kształtowniki nie-
metalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, listwy nie-
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe dy-
stanse i podkładki dla budownictwa, siatki niemetalowe dla 
budownictwa, taśmy niemetalowe dla budownictwa, płyty 
z PCV i bitumiczne, płyty wiórowo cementowe, okładziny 
niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje 
zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża i wieńce niemeta-
lowe, Stropy i sufity niemetalowe, dachy niemetalowe, stem-
ple budowlane niemetalowe, budowlane elementy wykoń-
czeniowe z tworzyw sztucznych, Kształtki, profile, kształtow-
niki i listwy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, Obudo-
wy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, Drzwi, skrzydła 
drzwiowe, ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe, płyty 
drzwiowe, okna i okiennice z tworzyw sztucznych, Parapety 
z tworzyw sztucznych, Boazeria, deski podłogowe, podłogo-
we płyty parkietowe, parkiety, panele podłogowe i ścienne 
z tworzyw sztucznych, Cokoły, listwy maskujące, listwy wy-
kończeniowe i listwy przypodłogowe z tworzyw sztucznych.

(210) 550741 (220) 2022 12 27
(731) KARNAT ALEKSANDER, Stalowa Wola
(540) (znak słowny)
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(540) ELECO
(510), (511) 12 Rowery elektryczne, Elektryczne rowery 
składane, Samochody elektryczne, Samochody elektryczne 
z ogniwami paliwowymi, Samochody elektryczne zasilane 
z sieci, Ciągniki elektryczne [pojazdy], Ciężarówki elektrycz-
ne [pojazdy], Deskorolki elektryczne, Dodatkowe składane 
siedzenia elektryczne z tyłu pojazdów, Elektryczne insta-
lacje antywłamaniowe do pojazdów, Elektryczne klaksony 
do pojazdów, Elektryczne mechanizmy napędowe do pojaz-
dów lądowych, Elektryczne motocykle, Elektryczne napędy 
do pojazdów, Elektryczne pojazdy wysięgnikowe, Elektrycz-
ne skutery jednokołowe, Elektryczne sygnalizatory jazdy 
wstecz do pojazdów, Elektryczne szyberdachy do pojazdów, 
Elektryczne urządzenia sterowe [do statków], Elektryczne 
urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, 
Elektryczne wagony kolejowe, Elektryczne wózki inwalidzkie, 
Elektryczne wózki jezdniowe, Elektryczne zapalniczki do po-
jazdów lądowych, Instalacje elektryczne zapobiegające kra-
dzieży i włamaniom do pojazdów, Lokomotywy elektryczne, 
Lokomotywy samodzielnie wytwarzające prąd [lokomoty-
wy dieslowo-elektryczne], Monocykle elektryczne, Napę-
dy elektryczne do pojazdów lądowych, Napędy silnikowe 
elektryczne do pojazdów lądowych, Pociągi elektryczne, 
Pojazdy elektryczne, Samobalansujące jednokołowe skute-
ry elektryczne, Samobalansujące skutery elektryczne, Silniki 
elektryczne do pojazdów dwukołowych, Silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne do samochodów 
osobowych, Silniki elektryczne do wózków inwalidzkich, 
Silniki elektryczne z przekładnią zębatą do pojazdów lądo-
wych, Trolejbusy elektryczne.

(210) 550742 (220) 2022 12 27
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TROPEM PRZYGODY, 

Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Tropem Przygody
(510), (511) 39 Organizacja wycieczek, Organizacja wycie-
czek turystycznych, Organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, 
Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, 
Organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, Or-
ganizowanie i przeprowadzanie wypraw konnych, Organi-
zowanie i przeprowadzanie wypraw do dżungli i na safari, 
Organizowanie wycieczek, Organizowanie wycieczek jed-
nodniowych, Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
[transport], Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Or-
ganizowanie wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem miasta, Organizowanie wycie-
czek ze zwiedzaniem i wypraw, Organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, Or-
ganizowanie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, 
Organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wy-
cieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie zwiedzania mia-
sta, Prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, Planowanie 
i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek 
jednodniowych, Prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem 
dla osób trzecich, Udostępnianie pojazdów na wycieczki 
i wyprawy, Usługi organizowania wycieczek ze zwiedza-
niem, Usługi osobistych przewodników turystycznych, Usłu-
gi świadczone przez przewodników turystycznych, Usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi w zakresie 
organizowania wycieczek na rzecz turystów, Usługi w zakre-
sie organizowania wycieczek, Usługi w zakresie organizo-
wania krótkich wycieczek, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Zwiedzanie turystyczne, Auto-
busowe usługi transportowe, Dostarczanie biletów w celu 
umożliwienia ich posiadaczom podróży, Koordynowanie 

planów podróży dla osób prywatnych i grup, Oprowadza-
nie wycieczek, Organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, Organizacja trans-
portu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację 
online, Organizowanie i prowadzenie wycieczek, Organiza-
cja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż 
dla osób wyjeżdżających za granicę, Organizowanie lotów, 
Organizowanie podróży, Organizowanie podróży autobu-
sem, Organizowanie podróży biznesowych, Organizowanie 
podróży i rejsów, Organizowanie podróży i wycieczek stat-
kami, Organizowanie podróży samolotowych, Organizowa-
nie podróży z i do hotelu, Organizowanie podróży zagra-
nicznych dla celów kulturalnych, Organizowanie powietrz-
nego transportu pasażerskiego, Organizowanie rejsów, 
Organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, 
Organizowanie samolotowego transportu pasażerskiego, 
Organizowanie transportu pasażerów helikopterem, Orga-
nizowanie transportu powietrznego pasażerów, Organizo-
wanie transportu kolejowego pasażerów, Organizowanie 
transportu pasażerskiego pociągami, Organizowanie trans-
portu pasażerskiego, Organizowanie transportu wakacyjne-
go, Organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, 
Organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, 
morską oraz koleją, Organizowanie transportu pasażerskie-
go statkami, Organizowanie transportu taksówkowego, 
Organizowanie transportu morskiego pasażerów, Organizo-
wanie wczasów, Organizowanie wycieczek autobusowych, 
Organizowanie wycieczek autokarowych, Organizowanie 
wycieczek [krótkich podróży], Organizowanie wycieczek 
w ramach programu bonusowego na rzecz klientów ko-
rzystających z kart kredytowych, Organizowanie wycieczek 
zagranicznych, Organizowanie wymiany biletów lotniczych 
w nagłych wypadkach, Pasażerski transport samochodowy, 
Planowanie i organizowanie podróży, Planowanie podróży, 
Planowanie trasy podróży, Prowadzenie wycieczek, Prze-
wóz osób systemami szybkiej kolei miejskiej, Przewożenie 
podróżujących autobusami, Rejsy łodzią, Rejsy łodziami wy-
cieczkowymi, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwowanie 
podróży, Świadczenie usług w zakresie wycieczek ze zwie-
dzaniem, Transport autobusowy, Transport autokarowy 
pasażerów, Transport bagażu pasażerów, Transport baga-
żu podróżnego, Transport drogowy pasażerów, Transport 
drogowy podróżnych, Transport kolejami jednoszynowy-
mi, Transport kolejowy pasażerów, Transport lądowy osób, 
Transport lądowy pasażerów, Transport lądowy podróżnych, 
Transport łodziami spacerowymi, Transport osób drogą lą-
dową, Transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną 
i wodną, Transport pasażerów autobusami, Transport pa-
sażerów i ich bagażu, Transport pasażerów kolejką linowo-
-szynową, Transport pasażerów mikrobusem, Transport pa-
sażerów omnibusem, Transport pasażerów promem, Trans-
port pasażerów statkiem rejsowym, Transport pasażerów 
sterowcem, Transport pasażerów wodami śródlądowymi, 
Transport pasażerski drogą powietrzną, Transport pasażerski 
kolejowy, Transport pasażerski koleją, Transport pasażerski 
łodzią, Transport pasażerski statkiem, Transport podróżnych 
samochodem, Transport podróżnych taksówką, Transport 
podróżnych tramwajem, Transport podróżnych za pomo-
cą pociągów, Transport powietrzny pasażerów, Transport 
taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, Transport 
tramwajowy, Usługi agencji podróży w zakresie organizo-
wania podróży wakacyjnych, Usługi agencyjne w zakresie 
organizowania transportu podróżnych, Usługi agencyjne 
w zakresie organizowania transportu osób, Usługi autoka-
rów pasażerskich, Usługi biura podróży związane z podróżą 
omnibusem, Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji 
podróży, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie 
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transportu osobom w wieku podeszłym oraz niepełno-
sprawnym, Usługi doradcze związane z organizowaniem 
podróży, Usługi kierowców, Usługi odprawy podróżnych 
przed odlotem, Usługi odpraw, Usługi osób towarzyszących 
podróżnym [dotrzymanie towarzystwa], Usługi osób towa-
rzyszących podróżnym, Usługi pilotów wycieczek, Usługi 
pośrednictwa w zakresie lotów czarterowych, Usługi priory-
tetowej odprawy lotniczej, Usługi przewodników turystycz-
nych, Usługi przewodników turystycznych oraz informacja 
o podróży, Usługi towarzyszenia pasażerom, Usługi towarzy-
szenia podróżnym, Usługi transportowe autokarowe, Usługi 
transportu autobusami, Usługi transportu drogowego dla 
pasażerów, Usługi transportu kolejowego pasażerskiego, 
Usługi transportu mikrobusami, Usługi transportu osób 
niepełnosprawnych, Usługi transportu pasażerskiego dro-
gą morską, Usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, 
Usługi transportu pasażerskiego drogą powietrzną, Usługi 
transportu statkami rejsowymi, Usługi transportu zbioro-
wego dla ludności, Usługi w zakresie opieki nad osobami 
niepełnoletnimi podczas podróży, Usługi w zakresie orga-
nizowania transportu podróżnych, Usługi w zakresie pierw-
szeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia 
i rezerwacji dla osób często podróżujących drogą lotniczą, 
Usługi w zakresie pilotów wycieczek, Usługi w zakresie po-
dróży drogą powietrzną, Usługi w zakresie podróży, Usługi 
w zakresie priorytetowej odprawy pasażerów, Zapewnienie 
transportu osobom starszym lub niepełnosprawnym [usłu-
gi charytatywne], Zapewnianie transportu pasażerów drogą 
wodną, Zapewnianie transportu pasażerów drogą lądową, 
Zapewnianie transportu pasażerów drogą powietrzną, Za-
pewnianie transportu drogowego osobom w podeszłym 
wieku, Wydawanie biletów na podróż, Usługi związane 
z odprawą pasażerów na lotniskach, Usługi związane z bi-
letami lotniczymi, Usługi w zakresie wczasów zorganizowa-
nych związane z planowaniem podróży, Usługi w zakresie 
udzielania informacji na temat rozkładu jazdy związanego 
z podróżowaniem, Usługi w zakresie transportu i wycieczek 
dla osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie transportu 
drogowego dla osób, Usługi w zakresie rezerwacji podróży 
i środków transportu, Usługi w zakresie rezerwacji biletów 
na podróże i wycieczki, Usługi w zakresie rejsów na jachtach, 
Usługi w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi.

(210) 550746 (220) 2022 12 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY MELISA fix PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.11.99, 07.11.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.13.01, 
26.04.02, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środ-
ki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność 
i substancje przystosowane do medycznego użycia, Wita-
miny i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, 
Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do celów tera-
peutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użyt-
ku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Mieszanki 
ziołowe do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Napoje ziołowe do celów leczniczych, Lecz-
nicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, 
Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Aromaty 
ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze nieleczni-
cze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne niż do ce-
lów leczniczych.

(210) 550748 (220) 2022 12 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY SZAŁWIA fix  

PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.11.99, 26.03.23, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.08, 
26.04.15, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje przystosowane do medycznego użycia, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla 
ludzi, Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do ce-
lów terapeutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki zioło-
we do użytku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, 
Mieszanki ziołowe do celów medycznych, Herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, Napoje ziołowe do celów 
leczniczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe do celów me-
dycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, 30 Napary zioło-
we, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania 
napojów, Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, 
Słodycze nielecznicze zawierające aromaty ziołowe,  
Napary, inne niż do celów leczniczych.
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(210) 550749 (220) 2022 12 27
(731) WAŁDOCH JACEK SQ SERVICE, Chojnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOMI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produk-
cyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla 
przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne 
i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny chemiczne i or-
ganiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, Podłoża 
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty i materiały chemiczne dla 
filmu, fotografii i drukowania, Skrobia przeznaczona dla proce-
sów produkcyjnych i przemysłu, Sole do celów przemysłowych, 
Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce na-
turalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne 
i syntetyczne nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne w postaci 
surowej, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, Two-
rzywa sztuczne w postaci surowców, 3 Olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeża-
nia, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk 
krawiecki i szewski, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, inne 
niż do użytku osobistego, Preparaty toaletowe, 7 Dystrybutory 
automatyczne, Generatory elektryczności, Maszyny i obrabiar-
ki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 
Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Ze-
stawy generatorów elektrycznych, Szczęki życia [nożyce ra-
tunkowe z napędem elektrycznym], Roboty do zastosowania 
w przemyśle, Roboty do użytku przemysłowego, Prądnice, Prąd  
(Generatory -), Maszyny do wytwarzania prądu, Generatory prą-
du, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Urzą-
dzenia do przenoszenia i transportu, 8 Broń sieczna i obuchowa, 
Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunko-
wych, Podnośniki, Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji 
urody dla ludzi i zwierząt, Ręcznie sterowane narzędzia i przy-
rządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konser-
wacji, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku 
kuchennego, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt 
do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryj-
ne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, 
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe 
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urzą-
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namie-
rzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, Tre-
ści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 11 Akcesoria zabez-
pieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje do obróbki 
przemysłowej, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentyla-
cji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do susze-
nia, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, Instalacje jądrowe, Oświetlenie i reflektory 
oświetleniowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urzą-
dzenia do transportu gazów spalinowych, Sprzęt do gotowania, 
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i na-

pojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, Urządzenia do opalania się, Zapalniczki i zapalarki, Urzą-
dzenia do suszenia, Urządzenia do zapłonu, 12 Pojazdy i środki 
transportu, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia 
głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 550750 (220) 2022 12 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY MIĘTA fix PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.11.99, 26.03.23, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 
26.04.08, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.08, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, Odżyw-
cze suplementy diety, Nutraceutyki do celów terapeutycz-
nych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Su-
plementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medyczne-
go, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Mieszanki ziołowe do celów 
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Napoje 
ziołowe do celów leczniczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 30 Napary zio-
łowe, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania na-
pojów, Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze 
nielecznicze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne niż 
do celów leczniczych.

(210) 550752 (220) 2022 12 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY LIPA fix PRODUKT LECZNICZY
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(531) 05.11.99, 26.03.23, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 
26.04.08, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.08, 26.13.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, Odżyw-
cze suplementy diety, Nutraceutyki do celów terapeutycz-
nych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Su-
plementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medyczne-
go, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Mieszanki ziołowe do celów 
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Napoje 
ziołowe do celów leczniczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 30 Napary zio-
łowe, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania na-
pojów, Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze 
nielecznicze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne niż 
do celów leczniczych.

(210) 550762 (220) 2022 12 27
(731) LAUBERC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) therapad
(510), (511) 10 Szyny do użytku ortopedycznego, Szyny orto-
pedyczne, Instrumenty ortopedyczne, Urządzenia ortopedycz-
ne, Aparaty ortopedyczne, Ortopedyczne aparaty, Podeszwy 
ortopedyczne, Wkładki ortopedyczne, Kołnierze ortopedyczne, 
Bandaże ortopedyczne, Taśmy ortopedyczne, Podpory ortope-
dyczne, Ortopedyczne wkładki, Poduszki ortopedyczne, Arty-
kuły ortopedyczne, Ortopedyczne opatrunki uciskowe, Ortope-
dyczne wyroby pończosznicze, Wymienne wkładki ortopedycz-
ne, Silikonowe urządzenia ortopedyczne, Medyczne aparaty 
ortopedyczne, Wkładki miękkie [ortopedyczne], Ortopedyczne 
bandaże usztywniające, Ortopedyczne środki lecznicze, Pode-
szwy skórzane [ortopedyczne], Ortopedyczne przyrządy unie-
ruchamiające, Bandaże ortopedyczne na kolana, Ortopedyczne 
wkładki do obuwia, Ortopedyczne wkładki do butów, Wkładki 
do obuwia [ortopedyczne], Podeszwy do obuwia [ortopedycz-
ne], Ortopedyczne poduszki do stóp, Podkładki ortopedyczne 
do pięt, Podkładki ortopedyczne do stóp, Wkładki ortope-
dyczne do obuwia, Bandaże ortopedyczne na stawy, Poduszki 
do użytku ortopedycznego, Wkładki do obuwia ortopedycz-
nego, Wkładki do pantofli domowych [ortopedyczne], Wkładki 
do butów wyprofilowane [ortopedyczne], Wkładki pod łuk sto-
py [ortopedyczne], Gorsety ortopedyczne do ciała ludzkiego, 
Aparaty ortopedyczne do unieruchamiania stawów, Materace 
ortopedyczne do użytku medycznego, Usztywniające wkładki 
ortopedyczne do obuwia, Ortopedyczne wkładki z podpar-
ciem łuku stopy, Podkładki pod palce u stóp [ortopedyczne], 
Materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu się odleżyn, 
Urządzenia ortopedyczne do stóp końsko-szpotawych, Wkładki 
z podparciem łuku stopy [ortopedyczne], Ortopedyczne sepa-
ratory do palców u stóp, Podkładki pod pięty do użytku orto-
pedycznego, Podkładki pod piętę do użytku ortopedycznego, 
Wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, Podkładki 
odciążające pod palce u stóp [ortopedyczne], Wkładki nasta-
wiające do palców u stóp [ortopedyczne], Wkładki do palców 
u stóp do obuwia [ortopedyczne], Wkładki z podparciem łuku 
stopy do obuwia ortopedycznego, Urządzenia do rehabilitacji 
medycznej, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów me-
dycznych, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
Urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji 
medycznej.

(210) 550770 (220) 2022 12 28
(731) RUMIAN MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE & ART

(531) 26.11.03, 26.01.05, 20.01.05, 27.05.01
(510), (511) 41 Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty 
w celach edukacyjnych, Usługi edukacyjne i instruktażowe 
dotyczące sztuki i rękodzieła, Usługi edukacyjne w zakresie 
sztuki, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, 44 Terapia sztuką.

(210) 550771 (220) 2022 12 28
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY NAGIETEK fix  

PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.05.20, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, Odżyw-
cze suplementy diety, Nutraceutyki do celów terapeutycz-
nych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Su-
plementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medyczne-
go, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Mieszanki ziołowe do celów 
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Napoje 
ziołowe do celów leczniczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 30 Napary zio-
łowe, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania na-
pojów, Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze 
nielecznicze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne niż 
do celów leczniczych.
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(210) 550772 (220) 2022 12 28
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY SKRZYP fix PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.05.20, 25.01.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 
26.04.18, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje przystosowane do medycznego użycia, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla 
ludzi, Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do ce-
lów terapeutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki zioło-
we do użytku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, 
Mieszanki ziołowe do celów medycznych, Herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, Napoje ziołowe do celów 
leczniczych, Lecznicze ekstrakty ziołowe do celów me-
dycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, 30 Napary zioło-
we, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania 
napojów, Aromaty ziołowe do sporządzania napojów, 
Słodycze nielecznicze zawierające aromaty ziołowe,  
Napary, inne niż do celów leczniczych.

(210) 550773 (220) 2022 12 28
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY RUMIANEK fix 

PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.05.19, 25.01.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 
26.11.05, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.11, 27.05.17, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środ-
ki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność 
i substancje przystosowane do medycznego użycia, Wita-
miny i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, 
Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do celów tera-
peutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użyt-
ku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Mieszanki 
ziołowe do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Napoje ziołowe do celów leczniczych, Lecz-
nicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, 
Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Aromaty 
ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze nieleczni-
cze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne niż do ce-
lów leczniczych.

(210) 550774 (220) 2022 12 28
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY ŚWIETLIK fix  

PRODUKT LECZNICZY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.02, 
26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.07, 
26.11.08, 05.05.19, 25.01.01

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środ-
ki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność 
i substancje przystosowane do medycznego użycia, Wita-
miny i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, 
Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki do celów tera-
peutycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użyt-
ku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Mieszanki 
ziołowe do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Napoje ziołowe do celów leczniczych, Lecz-
nicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, 
Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Aromaty 
ziołowe do sporządzania napojów, Słodycze nieleczni-
cze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne niż do ce-
lów leczniczych.
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(210) 550776 (220) 2022 12 28
(731) LAUBERC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 01.01.02, 01.01.13, 24.01.07, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 10 Szyny do użytku ortopedycznego, Szyny or-
topedyczne, Instrumenty ortopedyczne, Urządzenia orto-
pedyczne, Aparaty ortopedyczne, Ortopedyczne aparaty, 
Podeszwy ortopedyczne, Wkładki ortopedyczne, Kołnierze 
ortopedyczne, Bandaże ortopedyczne, Taśmy ortopedycz-
ne, Podpory ortopedyczne, Ortopedyczne wkładki, Po-
duszki ortopedyczne, Artykuły ortopedyczne, Ortopedycz-
ne opatrunki uciskowe, Ortopedyczne wyroby pończosz-
nicze, Wymienne wkładki ortopedyczne, Silikonowe urzą-
dzenia ortopedyczne, Medyczne aparaty ortopedyczne, 
Wkładki miękkie [ortopedyczne], Ortopedyczne bandaże 
usztywniające, Ortopedyczne środki lecznicze, Podeszwy 
skórzane [ortopedyczne], Ortopedyczne przyrządy unieru-
chamiające, Bandaże ortopedyczne na kolana, Ortopedycz-
ne wkładki do obuwia, Ortopedyczne wkładki do butów, 
Wkładki do obuwia [ortopedyczne], Podeszwy do obuwia 
[ortopedyczne], Ortopedyczne poduszki do stóp, Podkład-
ki ortopedyczne do pięt, Podkładki ortopedyczne do stóp, 
Wkładki ortopedyczne do obuwia, Bandaże ortopedyczne 
na stawy, Poduszki do użytku ortopedycznego, Wkładki 
do obuwia ortopedycznego, Wkładki do pantofli domo-
wych [ortopedyczne], Wkładki do butów wyprofilowane 
[ortopedyczne], Wkładki pod łuk stopy [ortopedyczne], 
Gorsety ortopedyczne do ciała ludzkiego, Aparaty ortope-
dyczne do unieruchamiania stawów, Materace ortopedycz-
ne do użytku medycznego, Usztywniające wkładki ortope-
dyczne do obuwia, Ortopedyczne wkładki z podparciem 
łuku stopy, Podkładki pod palce u stóp [ortopedyczne], 
Materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu się od-
leżyn, Urządzenia ortopedyczne do stóp końsko-szpota-
wych, Wkładki z podparciem łuku stopy [ortopedyczne], 
Ortopedyczne separatory do palców u stóp, Podkładki 
pod pięty do użytku ortopedycznego, Podkładki pod piętę 
do użytku ortopedycznego, Wkładki do obuwia do użytku 
ortopedycznego, Podkładki odciążające pod palce u stóp 
[ortopedyczne], Wkładki nastawiające do palców u stóp 
[ortopedyczne], Wkładki do palców u stóp do obuwia [or-
topedyczne], Wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia 
ortopedycznego, Urządzenia do rehabilitacji medycznej, 
Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, 
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Urzą-
dzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji 
medycznej.

(210) 550781 (220) 2022 12 28
(731) LAUBERC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Lauberc
(510), (511) 10 Szyny do użytku ortopedycznego, Szyny 
ortopedyczne, Instrumenty ortopedyczne, Urządzenia or-
topedyczne, Aparaty ortopedyczne, Ortopedyczne aparaty, 
Podeszwy ortopedyczne, Wkładki ortopedyczne, Kołnierze 
ortopedyczne, Bandaże ortopedyczne, Taśmy ortopedycz-
ne, Podpory ortopedyczne, Ortopedyczne wkładki, Podusz-

ki ortopedyczne, Artykuły ortopedyczne, Ortopedyczne 
opatrunki uciskowe, Ortopedyczne wyroby pończosznicze, 
Wymienne wkładki ortopedyczne, Silikonowe urządzenia 
ortopedyczne, Medyczne aparaty ortopedyczne, Wkładki 
miękkie [ortopedyczne], Ortopedyczne bandaże usztyw-
niające, Ortopedyczne środki lecznicze, Podeszwy skórzane 
[ortopedyczne], Ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, 
Bandaże ortopedyczne na kolana, Ortopedyczne wkład-
ki do obuwia, Ortopedyczne wkładki do butów, Wkładki 
do obuwia [ortopedyczne], Podeszwy do obuwia [ortope-
dyczne], Ortopedyczne poduszki do stóp, Podkładki orto-
pedyczne do pięt, Podkładki ortopedyczne do stóp, Wkładki 
ortopedyczne do obuwia, Bandaże ortopedyczne na stawy, 
Poduszki do użytku ortopedycznego, Wkładki do obuwia 
ortopedycznego, Wkładki do pantofli domowych [ortope-
dyczne], Wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], 
Wkładki pod łuk stopy [ortopedyczne], Gorsety ortopedycz-
ne do ciała ludzkiego, Aparaty ortopedyczne do unieru-
chamiania stawów, Materace ortopedyczne do użytku me-
dycznego, Usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, 
Ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, Podkładki 
pod palce u stóp [ortopedyczne], Materace ortopedyczne 
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Urządzenia ortope-
dyczne do stóp końsko-szpotawych, Wkładki z podparciem 
łuku stopy [ortopedyczne], Ortopedyczne separatory do pal-
ców u stóp, Podkładki pod pięty do użytku ortopedycznego, 
Podkładki pod piętę do użytku ortopedycznego, Wkładki 
do obuwia do użytku ortopedycznego, Podkładki odciąża-
jące pod palce u stóp [ortopedyczne], Wkładki nastawiające 
do palców u stóp [ortopedyczne], Wkładki do palców u stóp 
do obuwia [ortopedyczne], Wkładki z podparciem łuku sto-
py do obuwia ortopedycznego, Urządzenia do rehabilitacji 
medycznej, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów 
medycznych, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabi-
litacji, Urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w reha-
bilitacji medycznej.

(210) 550782 (220) 2022 12 28
(731) LAUBERC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) smartshell
(510), (511) 10 Szyny do użytku ortopedycznego, Szyny 
ortopedyczne, Instrumenty ortopedyczne, Urządzenia or-
topedyczne, Aparaty ortopedyczne, Ortopedyczne aparaty, 
Podeszwy ortopedyczne, Wkładki ortopedyczne, Kołnierze 
ortopedyczne, Bandaże ortopedyczne, Taśmy ortopedycz-
ne, Podpory ortopedyczne, Ortopedyczne wkładki, Podusz-
ki ortopedyczne, Artykuły ortopedyczne, Ortopedyczne 
opatrunki uciskowe, Ortopedyczne wyroby pończosznicze, 
Wymienne wkładki ortopedyczne, Silikonowe urządzenia 
ortopedyczne, Medyczne aparaty ortopedyczne, Wkładki 
miękkie [ortopedyczne], Ortopedyczne bandaże usztyw-
niające, Ortopedyczne środki lecznicze, Podeszwy skórzane 
[ortopedyczne], Ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, 
Bandaże ortopedyczne na kolana, Ortopedyczne wkład-
ki do obuwia, Ortopedyczne wkładki do butów, Wkładki 
do obuwia [ortopedyczne], Podeszwy do obuwia [ortope-
dyczne], Ortopedyczne poduszki do stóp, Podkładki orto-
pedyczne do pięt, Podkładki ortopedyczne do stóp, Wkładki 
ortopedyczne do obuwia, Bandaże ortopedyczne na stawy, 
Poduszki do użytku ortopedycznego, Wkładki do obuwia 
ortopedycznego, Wkładki do pantofli domowych [ortope-
dyczne], Wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], 
Wkładki pod łuk stopy [ortopedyczne], Gorsety ortopedycz-
ne do ciała ludzkiego, Aparaty ortopedyczne do unieru-
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chamiania stawów, Materace ortopedyczne do użytku me-
dycznego, Usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, 
Ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, Podkładki 
pod palce u stóp [ortopedyczne], Materace ortopedyczne 
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Urządzenia ortope-
dyczne do stóp końsko-szpotawych, Wkładki z podparciem 
łuku stopy [ortopedyczne], Ortopedyczne separatory do pal-
ców u stóp, Podkładki pod pięty do użytku ortopedycznego, 
Podkładki pod piętę do użytku ortopedycznego, Wkładki 
do obuwia do użytku ortopedycznego, Podkładki odciąża-
jące pod palce u stóp [ortopedyczne], Wkładki nastawiające 
do palców u stóp [ortopedyczne], Wkładki do palców u stóp 
do obuwia [ortopedyczne], Wkładki z podparciem łuku sto-
py do obuwia ortopedycznego, Urządzenia do rehabilitacji 
medycznej, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów 
medycznych, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabi-
litacji, Urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w reha-
bilitacji medycznej.

(210) 550783 (220) 2022 12 28
(731) Yard House USA, Inc., Orlando, US
(540) (znak słowny)
(540) Yard House
(510), (511) 43 Usługi barowe, Stołówki, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi restauracyjne, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usłu-
gi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(210) 550785 (220) 2022 12 28
(731) Yard House USA, Inc., Orlando, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Yard House

(531) 26.01.04, 26.01.18, 26.01.24, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 43 Usługi barowe, Stołówki, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi restauracyjne, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usłu-
gi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(210) 550786 (220) 2022 12 28
(731) Capital Grille Holdings, Inc., Orlando, US
(540) (znak słowny)
(540) THE CAPITAL GRILLE
(510), (511) 43 Usługi barowe, Stołówki, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi restauracyjne, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usłu-
gi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(210) 550787 (220) 2022 12 28
(731) Capital Grille Holdings, Inc., Orlando, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE CAPITAL GRILLE

(531) 26.11.03, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi barowe, Stołówki, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi restauracyjne, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usłu-
gi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(210) 550797 (220) 2022 12 28
(731) HRABITSKAYA ALINA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) EPILON
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, 
Usługi pielęgnacji urody, Zabiegi pielęgnacji urody, Chirurgia 
kosmetyczna, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, 
Świadczenie usług przez salony piękności, Zabiegi depilacyj-
ne, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Depilacja lasero-
wa, Epilacja.

(210) 550803 (220) 2022 12 22
(731) MROCHEN EWA JEWELLERY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWA MROCHEN. JEWELLERY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.05, 05.05.20
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Metale szla-
chetne, Perły sztuczne-hodowlane, Srebro, Złoto, Kamienie 
naturalne, Wyroby z metali szlachetnych, Kolczyki, Naszyjniki, 
Zawieszki, Bransoletki, Kamienie szlachetne, Pierścionki, Łań-
cuszki, Kolie, 35 Usługi sprzedaży online w zakresie wyrobów 
jubilerskich.

(210) 550806 (220) 2022 12 28
(731) 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit smak

(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 30 Produkty spożywcze wytwarzane ze słodzi-
ków do przyrządzania deserów, Drażetki [niemedyczne wyro-
by cukiernicze], Dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], Pastyl-
ki nielecznicze, Cukierki, Cukierki bez cukru, Słodycze nielecz-
nicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci pastylek.
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(210) 550820 (220) 2022 12 28
(731) AURUM SUPERFOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.02.13, 03.02.26, 02.01.04, 02.01.21, 29.01.15
(510), (511) 29 Daktyle, Daktyle, przetworzone, Suszone 
daktyle, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, 31 Nieprzetworzone daktyle, 
Świeże daktyle.

(210) 550821 (220) 2022 12 28
(731) PAKUŁA ADRIAN, Koziegłowy
(540) (znak słowny)
(540) ODDANIE33
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio 
i wideo, Nagrania multimedialne, Podcasty, Książki elektro-
niczne, 16 Publikacje drukowane, Książki, Książki religijne, 
Publikacje edukacyjne, 41 Usługi edukacji religijnej, Szkolenia 
religijne, Usługi edukacyjne dotyczące rozwoju religijnego.

(210) 550823 (220) 2022 12 28
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AUROFEXUM
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, 
Leki i preparaty farmaceutyczne stosowane u dorosłych 
i młodzieży po ukończeniu 12. roku życia w celu łagodze-
nia objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony 
śluzowej nosa.

(210) 550824 (220) 2022 12 28
(731) MUSIK ALIAKSANDR GOODLAKSERWIS.PL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GoodLakSerwis.pl
(510), (511) 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów.

(210) 550835 (220) 2022 12 29
(731) CHOMEJ EWELINA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) MyChirimiri
(510), (511) 18 Obroże dla kotów, Obroże dla psów, Smy-
cze dla psów, Smycze dla zwierząt domowych, Ubranka dla 
zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [torby], Dozowniki worków 
na psie odchody przystosowane do użycia ze smyczą, Ko-
kardy dla zwierząt domowych, Odzież dla psów, Odzież dla 
zwierząt domowych, Okrycia dla zwierząt, Uprzęże dla zwie-
rząt, Buty dla psów, Czapki dla zwierząt domowych, Getry 
dla zwierząt, Kagańce, Obroże, Obroże dla zwierząt, Obroże 

dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt domowych 
zawierające informacje medyczne, Ochraniacze dla psów 
przeciw zaznaczaniu terenu, Odzież dla zwierząt, Okrycia dla 
kotów, Okrycia dla psów, Parki (okrycia) dla psów, Peleryny 
dla zwierząt domowych, Płaszcze przeciwdeszczowe dla 
psów domowych, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Skórzane 
smycze, Smycze dla zwierząt, Stroje dla zwierząt domowych, 
Uprzęże, Uprząż wykonana ze skóry, Worki do karmienia 
zwierząt.

(210) 550839 (220) 2022 12 29
(731) MANUFAKTURA ŻURU I BARSZCZU  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nowa Wieś

(540) (znak słowny)
(540) Chrzanić Buraka!
(510), (511) 29 Przetworzone buraki, Buraki tarte z chrza-
nem, Sałatka warzywna z buraków, Przetwory warzywne.

(210) 550845 (220) 2022 12 29
(731) KOROL PAULINA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) The Collagen Club
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 550847 (220) 2022 12 29
(731) SZAŁOWSKI MAREK IGLOO WARSAW PROPERTIES, 

Wołomin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 03.07.08
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Admi-
nistrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho-
mości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje 
nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościa-
mi, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, Doradztwo związane z kre-
dytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Do-
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], Finansowanie konsorcjalne 
nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowe 
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwesto-
wanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nierucho-
mości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomo-
ści na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nieruchomości, 
Ocena nieruchomości [wycena], Odbieranie długów z tytułu 
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wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomo-
ści], Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organi-
zowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowa-
nie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowa-
nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Oszacowania majątku nierucho-
mego (nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa 
w zakresie nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Po-
bieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nie-
ruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Ubezpiecze-
nia majątkowe [nieruchomości], Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, Pożyczki pod za-
staw nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Udzielanie gwarancji finan-
sowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, 
Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenie 
wyposażenia nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, 
Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących 
majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usłu-
gi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieru-
chomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie dzierżawy 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi bankowości 
inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, Usługi badaw-
cze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze do-
tyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradztwa 
inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi finanso-
wania zakupu nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieru-
chomości, Usługi finansowe dotyczące własności nierucho-
mości i budynków, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy 
nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, Usługi 
inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi konsul-
tacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi ubez-
pieczeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowe-
go w zakresie nieruchomości, Usługi nabywania nierucho-
mości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi w zakre-
sie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie 
odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie 
ubezpieczania nieruchomości, Usługi w zakresie porozu-
mień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi 

w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie wyszu-
kiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Usługi wyceny nieruchomo-
ści w celach fiskalnych, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi 
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi 
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów 
i mieszkań, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi za-
rządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn-
kami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów bu-
dynków, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie ti-
mesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 
Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wybór 
i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wy-
cena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, Wyce-
na finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], 
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wyceny finansowe 
nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograni-
czonej, Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, 
Wyceny finansowe nieruchomości, Wyceny nieruchomości 
dla roszczeń ubezpieczeniowych, Wynajem nieruchomości, 
Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Za-
pewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, 
Zabezpieczanie środków finansowych na zakup nierucho-
mości, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nierucho-
mości], Wynajem nieruchomości i majątku, Zarządzanie po-
wiernicze nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieru-
chomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieru-
chomościami, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości.

(210) 550852 (220) 2022 12 27
(731) KORDAS DAMIAN, Oborniki Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZAWSKA BAGIETA ZAPIEKANKI

(531) 02.03.30, 04.02.11, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekoro-
wanie żywności, Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restaura-
cje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów 
z fajkami wodnymi, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie 
informacji na temat jedzenia i picia], Usługi osobistych ku-
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charzy, Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i soba, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, Usługi restauracyjne.

(210) 550857 (220) 2022 12 29
 (310) 40-2022-0125109 (320) 2022 07 05 (330) KR
(731) CJ ENM Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowny)
(540) MNET PLUS
(510), (511) 38 Transmisja strumieniowa cyfrowych treści 
medialnych dla osób trzecich, Usługi transmisji strumie-
niowej wideo, Świadczenie usług transmisji strumienio-
wej filmów, muzyki, wideo, gier i treści multimedialnych, 
Transmisja strumieniowa gier elektronicznych w internecie, 
Transmisja elektroniczna filmów, muzyki, video, gier i treści 
multimedialnych, Transmisja cyfrowej muzyki, Zapewnianie 
dostępu do witryn internetowych, Transmisja treści rzeczy-
wistości wirtualnej za pośrednictwem Internetu, Zapewnia-
nie dostępu do multimedialnych treści online, Zapewnianie 
dostępu do witryn społecznościowych w Internecie, Usługi 
transmisji na żądanie w zakresie danych, audio, wideo, gier 
i treści multimedialnych, Udostępnianie internetowych po-
kojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie dostępu do wir-
tualnych społeczności online za pośrednictwem Internetu 
i sieci komórkowej, Nadawanie programów za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Usługi transmisji kablowej, Zapewnianie informacji 
o nadaniach za pośrednictwem Internetu, Usługi transmi-
sji wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do kompute-
rowych baz danych w zakresie sieci społecznościowych 
i przedstawiania osób.

(210) 550858 (220) 2022 12 29
(731) WEDER KRZYSZTOF, Police
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 09.01.10, 29.01.01
(510), (511) 24 Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Dzia-
niny elastyczne na odzież sportową, Etykiety tekstylne 
do oznaczania odzieży, Etykiety tekstylne opisujące odzież, 
Materiał dżersejowy do odzieży, Materiał tkany z oddychają-
cą powłoką poliuretanową przeznaczony do odzieży nie-
przemakalnej, Materiały do produkcji odzieży, Materiały tek-
stylne do produkcji odzieży, Materiały tekstylne tkane 
do produkcji artykułów odzieżowych, Materiały tekstylne 
w belach do produkcji odzieży, Materiały tekstylne w belach 
do użytku w produkcji odzieży ochronnej, Materiały tkane 
do użytku w produkcji odzieży używanej w czystych po-
mieszczeniach typu clean room, Metki z tkanin przyczepiane 
do odzieży, Powlekane poliuretanem materiały tekstylne 
w belach do produkcji odzieży nieprzemakalnej, Tekstylia 
do produkcji artykułów odzieżowych, Tekstylia używane jako 
podszewki do odzieży, Tekstylia w belach do produkcji 
odzieży, Tekstylne podszewki do odzieży, Tkanina do pro-
dukcji odzieży wierzchniej dla mężczyzn, Tkanina do pro-

dukcji odzieży wierzchniej dla kobiet, Tkaniny do użytku jako 
podszewki do odzieży, Tkaniny do zastosowania w produkcji 
odzieży, Tkaniny elastyczne na odzież, Tkaniny powlekane 
do zastosowania w produkcji odzieży przeciwdeszczowej, 
Tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, Tkaniny tekstylne 
do użytku w produkcji odzieży sportowej, Tkaniny tekstylne 
w belach do użytku w produkcji odzieży, Tkaniny z włókien 
do użytku w produkcji artykułów odzieżowych, 25 Artykuły 
odzieżowe dla wędkarzy, Artykuły odzieżowe do uprawiania 
jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], Artykuły 
odzieżowe do użytku teatralnego, Bliźniaki [odzież], Body 
[odzież], Chusty [odzież], Czapeczki na przyjęcia [odzież], 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki [odzież], Dolne 
części ubrań [odzież], Duże luźne kaptury [odzież], Dzianina 
[odzież], Fartuchy [odzież], Fulary [artykuły odzieżowe], Futra 
[odzież], Gabardyna [odzież], Galowa odzież wieczorowa, 
Garnitury trzyczęściowe [odzież], Golfy [odzież], Gorsety 
[odzież, wyroby gorseciarskie], Halki [odzież], Jednoczęścio-
wa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kapelusze papiero-
we [odzież], Kaptury [odzież], Kieszenie do odzieży, Kombi-
nezony [odzież], Komplety do biegania [odzież], Komplety 
do joggingu [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane 
[odzież], Majtki dziecięce [odzież], Maseczki na twarz (odzież), 
nie do celów medycznych lub sanitarnych, Maseczki na twarz 
[odzież], nie do celów medycznych lub sanitarnych, Maski 
ochronne [modna odzież], Maski ochronne [odzież], Mufki 
[odzież], Narzutki na ramiona [odzież], Nauszniki [odzież], 
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Ocieplacze na kolana 
[odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież, Odzież codzien-
na, Odzież ciążowa, Odzież damska, Odzież dla chłopców, 
Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla kolarzy, 
Odzież dla łyżwiarzy, Odzież dla małych dzieci, Odzież dla 
rowerzystów, Odzież do biegania, Odzież do jazdy na moto-
cyklu, Odzież do łyżwiarstwa figurowego, Odzież do spania, 
Odzież do sztuk walki, Odzież do tenisa, Odzież do uprawia-
nia judo, Odzież do uprawiania zapasów, Odzież dziana, 
Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, 
Odzież futrzana, Odzież gimnastyczna, Odzież golfowa, inna 
niż rękawiczki, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież je-
dwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież modelująca, 
Odzież narciarska, Odzież niemowlęca, Odzież nieprzemakal-
na, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież 
ochronna zakładana na ubrania, Odzież papierowa, Odzież 
pluszowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, 
Odzież religijna, Odzież robocza, Odzież skórzana, Odzież 
skórzana dla motocyklistów, Odzież sportowa, Odzież spor-
towa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież sportowa zawie-
rająca czujniki cyfrowe, Odzież surfingowa, Odzież taneczna, 
Odzież tkana, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież 
wełniana, Odzież wiatroszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież 
wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, 
Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, 
Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla nie-
mowląt, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież z dioda-
mi elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, 
Odzież z lateksu, Odzież zawierająca substancje odchudzają-
ce, Odzież ze skóry, Odzież żeglarska nieprzemakalna, Ogrze-
wacze rąk [odzież], Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski 
na biust [odzież], Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję 
[części odzieży], Pajacyki dla dzieci [odzież], Papierowe czap-
ki używane jako części odzieży, Paski materiałowe [odzież], 
Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Pasy ciążowe [odzież], 
Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy przez ra-
mię do odzieży, Pieluchomajtki [odzież], Pikowane kurtki 
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[odzież], Poszetki [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], 
Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], Skóra (Odzież ze 
-), Skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), Śpioszki, paja-
cyki [odzież], Spodnie do joggingu [odzież], Stroje ludowe 
[odzież], Swetry [odzież], Szale boa [odzież], Szaliki [odzież], 
Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Topy [odzież], Tradycyjna 
odzież japońska, Woalki, welony [odzież], Wstawki [części 
odzieży], Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki 
do kostiumów kąpielowych [części odzieży], Wstawki 
do pończoch [części odzieży], Wstawki do rajstop [części 
odzieży], Wstawki do skarpetek stopek [części odzieży], 
Wstawki do trykotów [części odzieży], Wstawki pod pachy 
[części do odzieży], Wyprawki dziecięce [odzież], Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], 26 Ćwieki do odzieży, Dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
Falbany do odzieży, Fiszbiny do odzieży, Guziki do odzieży, 
Guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, Haftowane łaty 
do odzieży, Hafty do odzieży, Karabińczyki [zapięcia] 
do odzieży, Klamry do odzieży, Kokardy do odzieży, Łaty 
do naprawiania odzieży, Łaty do odzieży, Listki z brązu lub 
złota [ozdoby do odzieży], Metalowe oczka do odzieży, Metki 
z materiału do identyfikacji odzieży, Metki z tkanin do znako-
wania odzieży, Napy, guziki zatrzaskowe do odzieży, Nieme-
talowe oczka do odzieży, Oblamowania do obszywania 
odzieży, Oczka do odzieży, Odzież (Oczka, uszka do -), Odzież 
(Zapięcia do -), Pętelki do odzieży, Sprzączki do odzieży, 
Sprzączki do pasków, nie z metalu szlachetnego, do odzieży, 
Sprzączki z metali szlachetnych do pasków [do odzieży], 
Sznurki do odzieży, Sznurki skręcane do odzieży, Taśmy 
wzmacniające do odzieży, Tasiemki imienne z materiału 
do znakowania odzieży, Tasiemki imienne z materiału 
do identyfikacji odzieży, 38 Bezpieczna transmisja danych, 
dźwięków lub obrazów, Bezprzewodowa elektroniczna 
transmisja faksymile, Bezprzewodowa transmisja elektronicz-
na sygnałów głosowych, Bezprzewodowa transmisja i nada-
wanie programów telewizyjnych, Cyfrowa transmisja danych 
za pośrednictwem Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Elek-
troniczna transmisja danych, Elektroniczna transmisja da-
nych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, 
Elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą 
terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, Elek-
troniczna transmisja poczty i wiadomości, Elektroniczna 
transmisja wiadomości, Elektroniczna transmisja wiadomości 
i danych, Elektroniczna transmisja instrukcji, Elektroniczna 
transmisja wiadomości, danych i dokumentów, Elektroniczna 
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, 
wiadomości i danych, Elektryczna transmisja danych w ra-
mach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym 
w ramach Internetu, Emisja i transmisja programów telewi-
zyjnych za opłatą [pay-per-view], Komputerowa transmisja 
informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub 
terminali, Komputerowa transmisja wiadomości, informacji 
i obrazów, Międzynarodowa transmisja danych, Nadawanie 
i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, Odbieranie i transmisja wiado-
mości, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Programy te-
lewizyjne (Transmisja -), Przesyłanie [transmisja] wiadomości, 
Satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej on-line, Telematyczna transmisja danych 
i przekaz plików, Telewizyjnych (Transmisja programów -), 
Transmisja audio, Transmisja cyfrowych programów audio 
i wideo przez światową sieć komputerową, Transmisja da-
nych, Transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, 
Transmisja danych drogą kablową, Transmisja danych, dźwię-
ków i obrazów za pośrednictwem satelitów, Transmisja da-
nych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środ-
ków komunikacyjnych, Transmisja danych i nadawanie da-

nych, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja 
danych przez dalekopis, Transmisja danych przez Internet, 
Transmisja danych przez komputery, Transmisja danych przez 
mikrofale, Transmisja danych przez pagery radiowe, Transmi-
sja danych przez radio, Transmisja danych przez telefaks, 
Transmisja danych przez wiązkę laserową, Transmisja danych, 
wiadomości i informacji, Transmisja danych wideo za pośred-
nictwem Internetu, Transmisja danych wspomagana kompu-
terowo, Transmisja danych za pomocą satelitów komunika-
cyjnych, Transmisja danych za pomocą środków elektronicz-
nych, Transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizual-
nych, Transmisja danych za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej, Transmisja danych za pośrednictwem linii ISDN, 
Transmisja danych za pośrednictwem satelity, Transmisja de-
pesz przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięków przez 
satelitę, Transmisja dźwiękowa za pośrednictwem satelity, 
Transmisja dźwięku i obrazu drogą satelitarną, Transmisja 
dźwięku przez satelitę, Transmisja dźwięku przez środki elek-
troniczne, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja 
dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multime-
dialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, 
Transmisja filmów wideo, Transmisja grafiki na telefony ko-
mórkowe, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów au-
diowizualnych za pośrednictwem światowej sieci kompute-
rowej lub Internetu, Transmisja i odbiór radiowy, Transmisja 
i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja i odbiór wiado-
mości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, 
Transmisja imprez w zakresie sportów elektronicznych, Trans-
misja informacji do celów biznesowych, Transmisja informa-
cji do celów domowych, Transmisja informacji giełdowych 
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja infor-
macji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, Trans-
misja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja in-
formacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja in-
formacji przez komputery przyłączone do tej samej sieci te-
lematycznej, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizual-
nej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośred-
nictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu 
decyzji, Transmisja informacji za pośrednictwem optycznych 
sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośred-
nictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja 
informacji za pomocą dalekopisu, Transmisja informacji zwią-
zanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higie-
ną, Transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników 
programowych, Transmisja komunikatów pisemnych w po-
staci telegramów, Transmisja krótkich wiadomości, Transmi-
sja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, 
muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja materiałów 
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowa-
nych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośred-
nictwem Internetu, Transmisja nadawcza za pomocą satelity, 
Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośred-
nictwem sieci, Transmisja obrazów drogą satelitarną, Trans-
misja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multi-
medialnych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja plików 
danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików 
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji 
strumieniowej przez światową sieć komputerową, Transmisja 
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, Transmisja 
podkastów, Transmisja programów drogą kablową, Transmi-
sja programów drogą kablową i satelitarną, Transmisja pro-
gramów drogą satelitarną, Transmisja programów radiowych 
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i telewizyjnych przez satelitę, Transmisja programów radio-
wych i telewizyjnych, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, Trans-
misja programów telewizyjnych, Transmisja przewodowa 
dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja publikacji 
elektronicznych online, Transmisja radiowa informacji i in-
nych programów, Transmisja satelitarna, Transmisja satelitar-
na dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja siecio-
wa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja skom-
puteryzowanych danych za pomocą radia, Transmisja skom-
puteryzowanych danych drogą telewizyjną, Transmisja 
skomputeryzowanych danych drogą kablową, Transmisja 
strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa imprez w za-
kresie sportów elektronicznych, Transmisja strumieniowa 
materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumie-
niowa materiałów wideo w Internecie, Transmisja strumie-
niowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Transmisja 
strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, Trans-
misja strumieniowa telewizji przez internet, Transmisja sy-
gnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, Transmisja stru-
mieniowa wideo niezależnych filmów przez internet, Trans-
misja sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem 
systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji da-
nych, Transmisja telegramów, Transmisja telewizji kablowych, 
Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem satelity, 
Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, Transmisja treści audio i wideo za pośrednic-
twem linii ISDN, Transmisja treści generowanych przez użyt-
kownika za pośrednictwem Internetu, Transmisja treści mul-
timedialnych przez Internet, Transmisja treści wideo za po-
średnictwem sieci cyfrowych, Transmisja wiadomości, da-
nych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącz-
nościowych, Transmisja wiadomości i aktualności, Transmisja 
wiadomości i obrazów, Transmisja wiadomości przez tele-
faks, Transmisja wiadomości za pomocą telegramu, Transmi-
sja wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
Transmisja wiadomości za pomocą teleksu, Transmisja wideo 
na żądanie, Transmisja wizji za pomocą satelity, Transmisja 
za pośrednictwem teleksu, Transmisja zaszyfrowanych ko-
munikatów, Usługi komunikacyjne, mianowicie elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkowni-
kami komputerów, Usługi telekomunikacyjne związane 
z transmisją informacji faksem, Usługi telematyczne [transmi-
sja danych], Wspomagana komputerowo transmisja wiado-
mości, danych i obrazów, Wspomagana komputerowo trans-
misja informacji i obrazów, 41 Koncerty muzyczne na żywo, 
Musicale na żywo, Nadawanie napisów do programów tele-
wizyjnych na żywo dla widzów z upośledzeniem słuchu, Or-
ganizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organi-
zacja występów rozrywkowych na żywo, Organizowanie po-
kazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, Organizowa-
nie pokazów na żywo, Organizowanie występów muzycz-
nych na żywo, Organizowanie występów na żywo, Pokazy 
na żywo w celach rozrywkowych, Pokazy tańca na żywo, 
Pokazy taneczne na żywo, Prezentacja imprez rozrywko-
wych na żywo, Prezentacja pokazów komediowych na żywo, 
Prezentacja przedstawień na żywo, Prezentacja występów 
zespołów muzycznych na żywo, Produkcja pokazów rewio-
wych przed publicznością na żywo, Produkcja programów 
telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo, Produkcja programów 
telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja 
przedstawień na żywo, Produkcja widowisk na żywo, Prowa-
dzenie imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, Prowadzenie imprez w zakresie spor-

tów elektronicznych na żywo, Przedstawienia muzyczne 
na żywo, Przygotowywanie napisów na imprezy teatralne 
na żywo, Realizacja imprez rozrywkowych na żywo, Realiza-
cja programów rozrywkowych na żywo, Realizacja rozrywki 
na żywo, Rozrywka w postaci występów na żywo i wystę-
pów osób przebranych w kostiumy, Rozrywka w postaci wy-
stępów tanecznych na żywo, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, Usługi 
imprez muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe dostarcza-
jące rozrywkę w postaci występów na żywo, Usługi rozryw-
kowe na żywo, Usługi rozrywkowe w postaci organizowa-
nych na żywo pokazów i zawodów wrotkarskich, Usługi 
w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów mu-
zycznych na żywo, Usługi w zakresie produkcji widowisk 
na żywo, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi 
występów grup muzycznych na żywo, Widowiska komedio-
we na żywo, Widowiska muzyczne na żywo, Wystawianie 
spektakli na żywo, Wystawianie świątecznych przedstawień 
musicalowych na żywo, Występy grup muzycznych na żywo, 
Występy muzyczne na żywo, Występy na żywo grup rocko-
wych, Występy zespołów muzycznych na żywo, Występy 
zespołów rockowych na żywo, Zapewnianie muzyki 
na żywo, Zapewnianie obiektów dla gier fabularnych 
na żywo [LARP], Zapewnianie przedstawień na żywo, Za-
pewnianie rozrywki na żywo, Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie.
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(510), (511) 38 Transmisja strumieniowa cyfrowych treści 
medialnych dla osób trzecich, Usługi transmisji strumieniowej 
wideo, Świadczenie usług transmisji strumieniowej filmów, 
muzyki, wideo, gier i treści multimedialnych, Transmisja stru-
mieniowa gier elektronicznych w Internecie, Transmisja elek-
troniczna filmów, muzyki, video, gier i treści multimedialnych, 
Transmisja cyfrowej muzyki, Zapewnianie dostępu do witryn 
internetowych, Transmisja treści rzeczywistości wirtualnej 
za pośrednictwem internetu, Zapewnianie dostępu do mul-
timedialnych treści online, Zapewnianie dostępu do witryn 
społecznościowych w Internecie, Usługi transmisji na żądanie 
w zakresie danych, audio, wideo, gier i treści multimedialnych, 
Udostępnianie internetowych pokojów rozmów [chatro-
omów], Zapewnianie dostępu do wirtualnych społeczności 
online za pośrednictwem Internetu i sieci komórkowej, Nada-
wanie programów za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Nadawanie bezprzewodowe, Usługi transmisji kablo-
wej, Zapewnianie informacji o nadaniach za pośrednictwem 
Internetu, Usługi transmisji wideo na żądanie, Zapewnianie 
dostępu do komputerowych baz danych w zakresie sieci spo-
łecznościowych i przedstawiania osób.
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(210) 550864 (220) 2022 12 29
(731) EA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Rola
(540) (znak słowny)
(540) EA24
(510), (511) 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, 
Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, 42 Testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usłu-
gi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie 
projektowania.

(210) 550865 (220) 2022 12 29
(731) EA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Rola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EA24 ELECTRONIC ASSISTANCE

(531) 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi sieci telekomunikacyjnych, Telekomunikacja, 42 Testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usłu-
gi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie 
projektowania.

(210) 550871 (220) 2022 12 29
(731) CHODKIEWICZ SŁAWOMIR GAZDA INVEST, 

Gromadka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZDA WWW.DOMZBALA.PL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 20.01.15, 20.01.17, 14.03.02
(510), (511) 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przeno-
śne, Prefabrykowane domy z bali, Modułowe domy z bali, 
37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Konsultacje 
budowlane, Usługi montażu kuchni, Usługi montażu zasłon, 
Montaż drzwi i okien, Montaż żaluzji i rolet, Montaż bram, 
Montaż ogrodzeń, Montaż izolacji do budynków, Instalacja 
izolacji termicznej w budynkach, Instalacja izolacji rur, Mon-
taż [instalacja] konstrukcji budynków, Usługi zarządzania bu-
dową, Budowa domów, Budowanie nieruchomości, Budowa 
części budynków, Budowanie platform [tarasów], Budowa 

osłon, Budowa przybudówek, Budowa przeszklonych po-
mieszczeń, Budowa schodów z drewna, Budownictwo, Infor-
macja budowlana, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrz-
nych, sufitów i dachów, Nakładanie powłok ochronnych 
na budynki, Nakładanie wylewki posadzkowej, Tynkowanie, 
Ciesielstwo, Dekarstwo (Usługi -), Usługi instalacji dachów, 
Usługi poziomowania betonu, Usługi uszczelniania wnętrz, 
Usługi szklenia budynków, Usługi odnawiania mieszkań, 
Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie nieruchomości, 
Sprzątanie placów budowy, Usługi w zakresie instalowania 
alarmów, Instalacja systemów zabezpieczających, Instalo-
wanie domowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja, 
konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, Mon-
taż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, In-
stalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Usługi 
układania przewodów elektrycznych, Usługi doszczelniania 
budynków, Usługi malarskie, Instalacja urządzeń wentylacyj-
nych, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Usługi 
czyszczenia przewodów wentylacyjnych, Regularne serwi-
sowanie urządzeń do wentylacji, Instalacja systemów oświe-
tleniowych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja 
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektro-
energetycznych, Usługi doradcze związane z instalacją urzą-
dzeń oświetleniowych.

(210) 550875 (220) 2022 12 29
(731) MATPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródek nad Dunajcem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MatPark

(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 37 Letnie i zimowe utrzymanie dróg, wiaduk-
tów, placów, skwerów oraz prace konserwacyjne i porządko-
we w parkach i pasach zieleni przyulicznej, Odśnieżanie, Za-
miatanie dróg, 40 Recykling odpadków i odpadów, Przetwa-
rzanie odpadów i surowców wtórnych, 44 Usługi w zakresie 
architektury krajobrazu, Niszczenie chwastów, Ogrodnictwo 
krajobrazowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Roz-
siewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i in-
nych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, 
Pielęgnacja trawników, Tępienie szkodników w rolnictwie, 
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Wynajem sprzętu 
do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Ogrod-
nictwo, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnic-
twa i leśnictwa, Uprawa roślin, Ścinanie i przycinanie drzew.

(210) 550889 (220) 2022 12 28
(731) ALABRUDZIŃSKI DARIUSZ, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) Zebra Rachunkowa - Twoja księgowość. Czarno 

na białym.
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo 
i informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, Doradztwo z zakresu księgowości, Do-
radztwo podatkowe [rachunkowość], Księgowość i rachun-
kowość, Porady związane z przygotowywaniem zeznań po-
datkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podat-
kowych, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz 
dla przedsiębiorstw, Fakturowanie, Przygotowanie listy płac.
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(210) 550892 (220) 2022 12 28
(731) SKOPIŃSKA WIOLETTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VS AKADEMIA URODY fryzjerstwo, kosmetyka, 

podologia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, higiena i pielęgnacja skóry, ma-
nicure, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, salony fryzjerskie, 
salony piękności, stylizacja układanie włosów, usługi kosme-
tyczne, usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne.

(210) 550898 (220) 2022 12 28
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOWSKIE WYROBY MAESTRO Smaku ESTD 

1992

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet 
z dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mię-
so, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające 

tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, pro-
dukty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa włącza-
jąc wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby 
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty z branż: 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki nieżywe, smalec, 
sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny.

(210) 550900 (220) 2022 12 30
(731) CROSS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROSS FINANCE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 Analizy i raporty statystyczne, Gromadzenie 
danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w kom-
puterowych bazach danych, Gromadzenie informacji han-
dlowej, Gromadzenie statystyk w zakresie działalności go-
spodarczej, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja 
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz 
danych, Kompilacja informacji statystycznych, Nabywanie 
informacji handlowych, Opracowywanie statystyk bizneso-
wych i informacji handlowych, Outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klien-
tów, Rachunkowość, księgowość i audyt, Statystyczne zesta-
wienia, Tworzenie komputerowych baz danych, Tworzenie 
list potencjalnych klientów, Usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące rachunkowości, Usługi inspekcji i unowocześnia-
nia procesów biznesowych, Usługi outsourcingu w zakresie 
zarządzania relacjami z klientami, Zarządzanie bazami da-
nych, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie 
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zesta-
wienia statystyczne, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, 
Badania i analizy rynkowe, Badania rynkowe, Elektroniczne 
przetwarzanie danych, Kompilacja informacji do komputero-
wych baz danych, Kompilowanie i systematyzowanie infor-
macji w bankach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczą-
cych działalności spółki, Nabywanie informacji w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, Opra-
cowywanie biznesowych danych statystycznych, Opraco-
wywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w global-
nej sieci komputerowej lub Internecie, Przetwarzanie danych, 
Przetwarzanie danych dla firm, Skomputeryzowane prze-
twarzanie danych, Systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, Zdobywanie statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Zestawienia 
statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów han-
dlowych], Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo 
gospodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo w dziedzinie 
przejmowania firm, Doradztwo w sprawach działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie 
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działalności gospodarczej dotyczące zbyć, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej związane z niewypłacalno-
ścią, Doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo 
w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Kompute-
rowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Konsultacje 
dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, Obsłu-
giwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Pozyskiwa-
nie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów na rzecz 
innych odnośnie świadczenia usług, Pośrednictwo w kontak-
tach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w naby-
waniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputero-
wych [Internet], Profilowanie konsumentów do celów ko-
mercyjnych lub marketingowych, Skomputeryzowana wery-
fikacja danych, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
w zakresie ocen możliwości biznesowych, Skomputeryzowa-
ne zarządzanie danymi, Usługi doradcze w zakresie analizy 
biznesowej, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi informa-
cyjne w zakresie przetwarzania danych, Usługi księgowe 
związane ze ściąganiem należności, Usługi odbierania zamó-
wień telefonicznych na rzecz osób trzecich, Usługi przetwa-
rzania danych online, Usługi w zakresie odbierania telefonów 
i przekazywania wiadomości, Usługi w zakresie wyszukiwa-
nia danych, Usługi zarządzania danymi, Weryfikacja przetwa-
rzania danych, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla 
osób trzecich, Zestawianie danych w komputerowych ba-
zach danych, 36 Agencje windykacji należności, Agencje 
ściągania należności, Agencje ściągania wierzytelności, Do-
radztwo w zakresie długów, Dostarczanie informacji doty-
czących faktoringu długów, Elektroniczne usługi windykacji 
należności, Faktoring, Faktoring długów, Firmy windykacyj-
ne, Konsultacje dla klientów w zakresie organizacji spłat dłu-
gów, Nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, Odzyski-
wanie zaległych długów, Organizacja ściągania długów, Re-
strukturyzacja długów, Skomputeryzowana windykacja wy-
magalnych należności, Usługi agencji ściągania wierzytelno-
ści, Usługi agencji faktoringowych, Usługi doradztwa finan-
sowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi doradztwa 
finansowego związane z niewypłacalnością, Usługi doradz-
twa w zakresie zadłużenia, Usługi negocjacji w zakresie rozli-
czenia zobowiązań, Usługi w zakresie analiz finansowych, 
Usługi w zakresie faktoringu faktur, Usługi w zakresie ocen 
finansowych, Usługi w zakresie odzyskiwania posiadania, 
Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelno-
ści, Usługi w zakresie zarządzania długami, Usługi w zakresie 
ściągania długów, Usługi związane z niewypłacalnością, 
Usługi związane z niewypłacalnością [finanse], Usługi zwią-
zane z upadłością, Windykacja, Windykacja należności i od-
zysk długu, Windykacja należności i odzyskiwanie długów, 
Ściąganie długów, Ściąganie należności (Agencje -), Ściąga-
nie należności i faktoring, Świadczenie usług doradczych 
w zakresie długów o zagrożonej spłacie, 38 Świadczenie 
usług komunikacji głosowej przez Internet, Zapewnianie po-
łączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, Zapewnianie 
dostępu do baz danych, Usługi związane z portalami teleko-
munikacyjnymi, Usługi transmisji elektronicznej i telekomu-
nikacyjnej, Usługi telematyczne [transmisja danych], Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali w Internecie i innych mediach, Usługi telefoniczne 
i telekomunikacyjne, Usługi komunikacji telematycznej, Usłu-
gi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorą-
cych linii i centrów obsługi telefonicznej, Usługi informacyjne 
on-line związane z telekomunikacją, Usługi elektronicznej 
transmisji głosu, Umożliwianie dostępu osobom trzecim 
do infrastruktury telekomunikacyjnej, Udostępnianie kom-

puterowej bazy danych, Transmisja wiadomości i aktualno-
ści, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja publikacji 
elektronicznych online, Transmisja plików danych, audio, wi-
deo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików 
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez 
światową sieć komputerową, Elektroniczna transmisja wia-
domości, 42 Administracja serwerów, Aktualizowanie ban-
ków pamięci systemów komputerowych, Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Analizy komputerowe, 
Audyt jakości, Digitalizacja dokumentów, Digitalizacja doku-
mentów [skanowanie], Doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa in-
ternetowego, Hosting stron internetowych, Hosting serwe-
rów, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Kontrola i testowanie 
jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Opracowywanie oprogramowania w ramach pu-
blikacji oprogramowania, Opracowywanie platform kompu-
terowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS], Projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie systemów elektronicznych, Projek-
towanie systemów informatycznych, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Przechowywanie danych elektro-
nicznych, Sprawdzanie jakości, Usługi doradztwa informa-
tycznego, Systemy komputerowe (Analizy -), Usługi projekto-
we związane z publikacją dokumentów, Przechowywanie 
dokumentów w formie elektronicznej, Usługi w zakresie ko-
piowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
45 Doradztwo prawne, Doradztwo związane z osobistymi 
sprawami prawnymi, Dostarczanie informacji prawnych, Po-
średnictwo w procedurach prawnych, Sporządzanie eksper-
tyz prawnych, Udzielanie informacji dotyczących usług 
prawnych, Udzielanie informacji związanej ze sprawami 
prawnymi, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, 
Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi informacji prawnej, 
Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, 
Usługi komornicze (usługi prawne), Usługi monitorowania 
prawnego, Usługi prawne, Usługi prawne związane z nego-
cjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi w zakresie alter-
natywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi wsparcia prawnego.

(210) 550903 (220) 2022 12 28
(731) MICHALESKUL WOJCIECH AEA TECHNIQUE, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKP24.PL

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 29.01.12, 
27.05.01, 27.05.05, 27.07.17

(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepły-
wu energii elektrycznej, Aparatura sygnalizacyjna, Automa-
tyczne urządzenia pomiarowe, Bezprzewodowe przełączni-
ki, Czujniki, Czujniki ciepła, Czujniki, detektory i instrumenty 
monitorujące, Czujniki używane do kontroli urządzeń, Czuj-
niki ruchu, Czujniki poziomu płynów, Czujniki poziomu wy-
pełnienia, Czujniki poziomu, Czujniki pomiarowe, Czujniki 
optyczne, Czujniki ognia, Czujniki ciśnienia, Czujniki do silni-
ków, Czujniki dwutlenku węgla, Czujniki przeciwpożarowe, 
Czujniki przepływu masowego, Czujniki synchroniczne, 
Czujniki temperatury, Czujniki zasięgu, Czujniki światła, Mo-
nitory przepływu cząstek, Moduły zasilania, Moduły wejścio-
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we, Moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], Moduły prze-
rywające, Moduły komputerowe, Mierniki temperatury 
do użytku przemysłowego, Mierniki przepływu, Mierniki ma-
sowego natężenia przepływu, Elektroniczne czujniki pomia-
rowe, Elektroniczne zasilacze, Elektryczne lub elektroniczne 
moduły kontrolno-sterujące, Elektryczne sterowniki zawo-
rów automatycznych, Elektryczne urządzenia zdalnego ste-
rowania, Falowniki fotowoltaiczne, Instalacje do kontroli 
przepływu [elektryczne], Instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, Inteligentne sterow-
niki silników, Kontrolery i regulatory, Logi [instrumenty po-
miarowe], Manometry, Mechanizmy zdalnego sterowania, 
Przyrządy do pomiaru temperatury, Przełączniki temperatu-
rowe, Przełączniki mocy, Przełączniki czujnikowe, Przełączni-
ki czasowe automatyczne, Przetworniki prądu elektryczne-
go, Przetworniki, Przepływomierze wyporowe, Przepływo-
mierze elektryczne, Przepływomierze, Przemienniki [inwer-
tery], Przekładniki prądu elektrycznego, Przekaźniki poziomu, 
Przekaźniki mocy, Przekaźniki elektroniczne, Przekaźniki, Po-
miarowe przetworniki, Piloty zdalnego sterowania, Oprogra-
mowanie do automatyzacji przemysłowej, Odbiorniki zdal-
nego sterowania, Nadajniki zdalnego sterowania, Urządzenia 
do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii 
elektrycznej, Urządzenia do pomiaru temperatury do użytku 
przemysłowego, Urządzenia do monitorowania przepływu 
gazu, Urządzenia do monitorowania napięcia, Urządzenia 
do monitorowania, Urządzenia do kalibracji, Urządzenia 
do badań optycznych do użytku przemysłowego, Transfor-
matory, Temperatura (wskaźniki -), Systemy automatyki do-
mowej, Sygnalizatory kierunkowe [świecące lub mechanicz-
ne], Sygnalizacyjne lampy, Styczniki termiczne, Sterowniki 
do falowników, Sterowniki automatyki przemysłowej, Sondy 
głębokościowe, Sondy zanurzeniowe, Regulatory tempera-
tury, Regulatory oświetlenia, Regulatory napięcia, Regulatory 
elektryczne, Regulatory elektroniczne, Ściemniacze, Zdalne 
urządzenia do monitorowania, Zdalne sterowniki zaworów 
automatycznych, Zasilacze wysokonapięciowe, Zasilacze 
przenośne (akumulatory), Woltomierze, Urządzenia zdalnego 
sterowania, Urządzenia testujące termoczułe do użytku 
przemysłowego, Urządzenia sumujące [aparatura do licze-
nia], Urządzenia monitorujące temperaturę do użytku prze-
mysłowego, Urządzenia i instrumenty pomiarowe, Urządze-
nia elektryczne do kontroli silników [monitorowanie lub nad-
zór], Urządzenia do testowania i kontroli jakości, Urządzenia 
do rejestrowania temperatury, Urządzenia wielofunkcyjne 
do zdalnego sterowania, Urządzenia do zdalnego sterowania 
oświetleniem, Urządzenia do zdalnego sterowania, Uniwer-
salne urządzenia do zdalnego sterowania, Urządzenia do ste-
rowania prądem elektrycznym, Systemy monitorowania alar-
mów, Systemy przetwarzania danych, Sterowniki urządzeń 
i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, Sterowniki 
urządzeń, Sterowniki programowalne, Sterowniki oprogra-
mowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzę-
towi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komu-
nikację między sobą, Sterowniki elektroniczne, Sterowniki 
do inteligentnych systemów produkcyjnych, Płytki drukowa-
ne sterowników, Programowalne sterowniki do urządzeń 
i przyrządów do oświetlania, Oprogramowanie do zarządza-
nia budynkami, Oprogramowanie do sterowania procesami 
przemysłowymi, Oprogramowanie do kontroli systemów 
środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budyn-
ków, Oprogramowanie do sterowania procesami, Aparatura 
elektroniczna do zdalnego sterowania, Bezprzewodowe ste-
rowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowa-
nia i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, 
elektronicznych i mechanicznych, Elektroniczne obwody 
sterownicze, Elektroniczne systemy kontrolne, Elektroniczne 

urządzenia do sterowania procesami, Elektroniczne urządze-
nia do zdalnego sterowania, Elektroniczne urządzenia 
do zdalnego sterowania sygnałami, Elektroniczny system 
kontrolowania dostępu do budynków, Elektryczne urządze-
nia sterownicze do zarządzania energią, Elektryczne urzą-
dzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, Urządze-
nia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, Ste-
rowniki elektryczne, Bufory elektryczne, Elektryczne obwody 
sterownicze, Elektroniczne sterowniki zaworów automatycz-
nych, Elektryczne skrzynki sterownicze, Skrzynki zasilające, 
Podzespoły elektrotechniczne, Obwody sterownicze, Opro-
gramowanie elektromechaniczne, Oprogramowanie prze-
mysłowe, Oprogramowanie użytkowe, Sterowniki procesów 
[elektryczne], Szafy na wyłączniki elektryczne, Szafy rozdziel-
cze [elektryczność], Instalacje elektryczne, Urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Kable 
do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, au-
dio-video i telekomunikacji, Kable i przewody elektryczne, 
Komponenty elektryczne i elektroniczne, 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet takich towarów jak: aparatura i urządzenia do stero-
wania przepływu energii elektrycznej, aparatura sygnaliza-
cyjna, automatyczne urządzenia pomiarowe, bezprzewodo-
we przełączniki, czujniki, czujniki ciepła, czujniki, detektory 
i instrumenty monitorujące, czujniki używane do kontroli 
urządzeń, czujniki ruchu, czujniki poziomu płynów, czujniki 
poziomu wypełnienia, czujniki poziomu, czujniki pomiaro-
we, czujniki optyczne, czujniki ognia, czujniki ciśnienia, czuj-
niki do silników, czujniki dwutlenku węgla, czujniki przeciw-
pożarowe, czujniki przepływu masowego, czujniki synchro-
niczne, czujniki temperatury, czujniki zasięgu, czujniki świa-
tła, monitory przepływu cząstek, moduły zasilania, moduły 
wejściowe, moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], modu-
ły przerywające, moduły komputerowe, mierniki temperatu-
ry do użytku przemysłowego, mierniki przepływu, mierniki 
masowego natężenia przepływu, elektroniczne czujniki po-
miarowe, elektroniczne zasilacze, elektryczne lub elektro-
niczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne sterowniki 
zaworów automatycznych, elektryczne urządzenia zdalnego 
sterowania, falowniki fotowoltaiczne, instalacje do kontroli 
przepływu [elektryczne], instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, inteligentne sterow-
niki silników, kontrolery i regulatory, logi [instrumenty pomia-
rowe], manometry, mechanizmy zdalnego sterowania, przy-
rządy do pomiaru temperatury, przełączniki temperaturowe, 
przełączniki mocy, przełączniki czujnikowe, przełączniki cza-
sowe automatyczne, przetworniki prądu elektrycznego, 
przetworniki, przepływomierze wyporowe, przepływomie-
rze elektryczne, przepływomierze, przepływomierz, prze-
mienniki [inwertery], przekładniki prądu elektrycznego, prze-
kaźniki poziomu, przekaźniki mocy, przekaźniki elektronicz-
ne, przekaźniki, pomiarowe przetworniki, piloty zdalnego 
sterowania, oprogramowanie do automatyzacji przemysło-
wej, odbiorniki zdalnego sterowania, nadajniki zdalnego ste-
rowania, urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizo-
wania zużycia energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru 
temperatury do użytku przemysłowego, urządzenia do mo-
nitorowania przepływu gazu, urządzenia do monitorowania 
napięcia, urządzenia do monitorowania, urządzenia do kali-
bracji, urządzenia do badań optycznych do użytku przemy-
słowego, transformatory, temperatura (wskaźniki -), systemy 
automatyki domowej, sygnalizatory kierunkowe [świecące 
lub mechaniczne], sygnalizacyjne lampy, styczniki termiczne, 
sterowniki do falowników, sterowniki automatyki przemysło-
wej, sondy głębokościowe, sondy zanurzeniowe, regulatory 
temperatury, regulatory oświetlenia, regulatory napięcia, re-
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gulatory elektryczne, regulatory elektroniczne, ściemniacze, 
zdalne urządzenia do monitorowania, zdalne sterowniki za-
worów automatycznych, zasilacze wysokonapięciowe, zasi-
lacze przenośne (akumulatory), woltomierze, urządzenia 
zdalnego sterowania, urządzenia testujące termoczułe 
do użytku przemysłowego, urządzenia sumujące [aparatura 
do liczenia], urządzenia monitorujące temperaturę do użyt-
ku przemysłowego, urządzenia i instrumenty pomiarowe, 
urządzenia elektryczne do kontroli silników [monitorowanie 
lub nadzór], urządzenia do testowania i kontroli jakości, urzą-
dzenia do rejestrowania temperatury, urządzenia wielofunk-
cyjne do zdalnego sterowania, urządzenia do zdalnego ste-
rowania oświetleniem, urządzenia do zdalnego sterowania, 
uniwersalne urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia 
do sterowania prądem elektrycznym, systemy monitorowa-
nia alarmów, systemy przetwarzania danych, sterowniki urzą-
dzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, ste-
rowniki urządzeń, sterowniki programowalne, sterowniki 
oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiają-
ce sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicz-
nym komunikację między sobą, sterowniki elektroniczne, 
sterowniki do inteligentnych systemów produkcyjnych, płyt-
ki drukowane sterowników, programowalne sterowniki 
do urządzeń i przyrządów do oświetlania, oprogramowanie 
do zarządzania budynkami, oprogramowanie do sterowania 
procesami przemysłowymi, oprogramowanie do kontroli 
systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu 
do budynków, oprogramowanie do sterowania procesami, 
aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, bezprze-
wodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli 
funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów 
elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, elektro-
niczne obwody sterownicze, elektroniczne systemy kontrol-
ne, elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, elek-
troniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne 
urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, elektroniczny 
system kontrolowania dostępu do budynków, elektryczne 
urządzenia sterownicze do zarządzania energią, elektryczne 
urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, urzą-
dzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, 
sterowniki elektryczne, bufory elektryczne, elektryczne ob-
wody sterownicze, elektroniczne sterowniki zaworów auto-
matycznych, elektryczne skrzynki sterownicze, skrzynki zasi-
lające, podzespoły elektrotechniczne, obwody sterownicze, 
oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie 
przemysłowe, oprogramowanie użytkowe, sterowniki proce-
sów [elektryczne], szafy na wyłączniki elektryczne, szafy roz-
dzielcze [elektryczność], instalacje elektryczne, urządzenia 
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, apara-
tura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, kable 
do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, 
audio-video i telekomunikacji, kable i przewody elektryczne, 
komponenty elektryczne i elektroniczne, 42 Badania w dzie-
dzinie technologii pomiarowych, Badania w dziedzinie tech-
nologii prowadzone przez inżynierów, Badania dotyczące 
technologii, Badania związane ze skomputeryzowaną auto-
matyzacją procesów przemysłowych, Doradztwo technolo-
giczne, Ekspertyzy w zakresie technologii, Oceny w dziedzi-
nie technologii wykonywane przez inżynierów, Tworzenie 
programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, 
montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, Usługi 
doradztwa technologicznego, Usługi technologiczne w za-
kresie produkcji, Badania z zakresu skomputeryzowanej au-
tomatyzacji procesów technicznych, Projektowanie instalacji 
i urządzeń przemysłowych, Badania nad procesami przemy-
słowymi, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyj-
nego, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, 

Projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, 
Projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, Konfigu-
racja komputerowego oprogramowania sprzętowego, Aktu-
alizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych, Pro-
jektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, 
Projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elek-
tromechanicznych i optoelektronicznych, Projektowanie 
techniczne, Usługi badawcze, Usługi w zakresie monitorowa-
nia procesów przemysłowych, Usługi w zakresie badań prze-
mysłowych, Doradztwo techniczne, Doradztwo w zakresie 
badań przemysłowych, Usługi pomiarowe, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do ste-
rowania procesami, Usługi testowania systemów alarmo-
wych i monitorujących, Doradztwo projektowe.

(210) 550905 (220) 2022 12 30
(731) A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.23, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, 
Wszystkie wyżej wymienione towary wyłącznie w zakresie 
programów lojalnościowych i oferowania zniżek, 35 Admini-
strowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki 
lub zachęty, Organizowanie konsumenckich programów lo-
jalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie, prowadze-
nie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klien-
tów, Usługi w zakresie programów lojalnościowych.

(210) 550910 (220) 2022 12 30
(731) DZICZEK MAGDALENA VILDMARK, Muszyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORTEUSZ

(531) 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Artykuły do pisania i stemplowania, Drukowane 
książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Ma-
teriały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Materiały drukowane, Afisze, plakaty, Arku-
sze informacyjne, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], 
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Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, Banery 
wystawowe wykonane z kartonu, Broszury, Certyfikaty dru-
kowane, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane 
materiały piśmienne, Formularze [blankiety, druki], Instruk-
cje komputerowe, Instrukcje do gier komputerowych, Karty 
do kolekcjonowania, Karty drukowane, Karty informacyjne, 
Karty na wymianę, Karty obrazkowe, Karty okolicznościowe, 
Karty z pytaniami, Katalogi, Kleje z brokatem do celów pi-
śmienniczych, Koperty [artykuły piśmienne], Kredki do kolo-
rowania, Kredki ołówkowe, Książeczki do kolorowania, Lekcje 
drukowane, Markery, pisaki, Materiały do pisania, Materiały 
drukowane do celów instruktażowych, Materiały edukacyj-
ne i instruktażowe, Materiały piśmienne, Naklejki, Ołówki 
kolorowe, Pisaki kolorowe, Podręczniki instruktażowe do ce-
lów nauczania, Publikacje edukacyjne, Reklamy drukowane, 
Tatuaże zmywalne, Ulotki, Zeszyty, Znaczki, Worki do koszy 
na śmieci, Gazety, 25 Bielizna [część garderoby], Bielizna, Bie-
lizna damska, Bielizna osobista, Czapki jako nakrycia głowy, 
Odzież, Buty dziecięce, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zaba-
wy, Gry karciane, Gry memory [gry pamięciowe], Gry plan-
szowe, Gry quizowe, Gry związane z postaciami fikcyjnymi, 
Puzzle, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, 41 Edukacja, rozrywka 
i sport, Edukacja [nauczanie], Edukacja online z komputero-
wej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
Publikowania broszur, Publikowanie arkuszy informacyjnych, 
Publikowanie czasopism, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Pu-
blikowanie książek, czasopism, Publikowanie multimediów, 
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie ulotek, Usługi w za-
kresie publikowania online, Produkcja filmów wideo i DVD, 
Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Prezentacja 
filmów, Produkcja filmów animowanych, Produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Usługi edu-
kacyjne związane z ochroną środowiska, Edukacja i szkolenia 
związane z ochroną natury i środowiskiem.

(210) 550911 (220) 2022 12 30
(731) DZICZEK MAGDALENA VILDMARK, Muszyna
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.11.10, 03.11.24, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Artykuły do pisania i stemplowania, Drukowane 
książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Ma-
teriały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Materiały drukowane, Afisze, plakaty, Arku-
sze informacyjne, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], 
Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, Banery 

wystawowe wykonane z kartonu, Broszury, Certyfikaty dru-
kowane, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane 
materiały piśmienne, Formularze [blankiety, druki], Instruk-
cje komputerowe, Instrukcje do gier komputerowych, Karty 
do kolekcjonowania, Karty drukowane, Karty informacyjne, 
Karty na wymianę, Karty obrazkowe, Karty okolicznościowe, 
Karty z pytaniami, Katalogi, Kleje z brokatem do celów pi-
śmienniczych, Koperty [artykuły piśmienne], Kredki do kolo-
rowania, Kredki ołówkowe, Książeczki do kolorowania, Lekcje 
drukowane, Markery, pisaki, Materiały do pisania, Materiały 
drukowane do celów instruktażowych, Materiały edukacyj-
ne i instruktażowe, Materiały piśmienne, Naklejki, Ołówki 
kolorowe, Pisaki kolorowe, Podręczniki instruktażowe do ce-
lów nauczania, Publikacje edukacyjne, Reklamy drukowane, 
Tatuaże zmywalne, Ulotki, Zeszyty, Znaczki, Worki do koszy 
na śmieci, Gazety, 25 Bielizna [część garderoby], Bielizna, Bie-
lizna damska, Bielizna osobista, Czapki jako nakrycia głowy, 
Odzież, Buty dziecięce, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zaba-
wy, Gry karciane, Gry memory [gry pamięciowe], Gry plan-
szowe, Gry quizowe, Gry związane z postaciami fikcyjnymi, 
Puzzle, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, 41 Edukacja, rozrywka 
i sport, Edukacja [nauczanie], Edukacja online z komputero-
wej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
Publikowania broszur, Publikowanie arkuszy informacyjnych, 
Publikowanie czasopism, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Pu-
blikowanie książek, czasopism, Publikowanie multimediów, 
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie ulotek, Usługi w za-
kresie publikowania online, Produkcja filmów wideo i DVD, 
Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Prezentacja 
filmów, Produkcja filmów animowanych, Produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Usługi edu-
kacyjne związane z ochroną środowiska, Edukacja i szkolenia 
związane z ochroną natury i środowiskiem.

(210) 550912 (220) 2022 12 30
(731) GAŁAJ MIŁOSZ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Tre Voci
(510), (511) 9 Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, 
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania dźwię-
kowe do pobrania, Nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami 
muzycznymi, Nagrane taśmy muzyczne, Nagrane taśmy wi-
deo z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty kompaktowe 
[płyty CD], Etui na płyty DVD, Nagrane płyty DVD, Płyty DVD, 
16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Plaka-
ty reklamowe, Książki z plakatami, Oprawione plakaty, Plaka-
ty wykonane z papieru, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, 
41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, Koncerty muzycz-
ne za pośrednictwem telewizji, Usługi koncertów śpiewu, 
Organizowanie występów muzycznych na żywo, Muzyczne 
widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przezna-
czonych do występów, Fankluby, Impresariat artystyczny, 
Biura rezerwacji biletów koncertowych, Obsługa koncertów 
muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Or-
ganizowanie koncertów, Organizowanie koncertów muzyki 
pop, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja 
koncertów, Prezentacja koncertów muzycznych, Produkcja 
koncertów muzycznych, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Rezerwacja biletów na koncerty, 
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Rezerwacje koncertów, Rozrywka w postaci koncertów, Usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Usługi kon-
certów muzycznych, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, 
Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi re-
zerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, 
Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Wy-
najem pomieszczeń koncertowych, Zarządzanie koncertami, 
Publikowanie plakatów.

(210) 550914 (220) 2022 12 31
(731) NAGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAGLE!

(531) 03.04.02, 03.04.24, 18.05.05, 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 9 Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elektro-
niczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym do pobiera-
nia z Internetu, Książki zapisane na płytach, Książki zapisane 
na taśmach, Plakaty do pobrania, 16 Drukowane książki, czaso-
pisma, gazety i inne media papierowe, Komiksy [książki], Książ-
ki, Książki beletrystyczne, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci 
z elementem audio, Książki edukacyjne, Książki fantasy, Książki 
niebeletrystyczne, Książki z grafiką, Książki z obrazkami, Książki 
z opowiadaniami, Książki z plakatami, Książki z rozkładanymi 
obrazkami, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Plakaty z kar-
tonu, Plakaty z papieru, Plakaty wykonane z papieru, Plakaty 
reklamowe, Albumy na naklejki, Naklejki, Nalepki, naklejki [ma-
teriały piśmienne], 25 Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim 
rękawem, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, 
Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki [nakrycia gło-
wy], Czapki z daszkiem, Szaliki [odzież], Chusty [odzież], Skar-
petki, 41 Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie elektro-
nicznych książek i czasopism w Internecie.

(210) 550917 (220) 2023 01 02
(731) NEW VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.23, 05.03.13, 05.07.07, 26.13.25, 
02.09.01

(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 550926 (220) 2023 01 02
(731) PARTYKA ADRIAN, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) By Drip it

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Polepszacze smaku do tytoniu, 34 Aromaty 
chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Atomizery do papiero-
sów elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-pa-
pierosach, Ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-
-papierosach, Etui do papierosów elektronicznych, Kartri-
dże do papierosów elektronicznych, Naboje do kartridżów 
do papierosów elektronicznych, Papierosy elektroniczne, 
Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierają-
cy glicerynę roślinną, Płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyny do elek-
tronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, Pudełka na papierosy elektronicz-
ne, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach 
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Waporyzatory 
osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny 
do nich, Wkłady zawierające chemiczne substancje aro-
matyczne w płynie do papierosów elektronicznych, Wy-
mienne wkłady do papierosów elektronicznych, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapacho-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
do stosowania z tytoniem, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Usługi 
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
do stosowania z tytoniem, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów 
sprzedaży detalicznej, Zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlu detalicznego dla osób trzecich, Organizowanie 
usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], 
Udostępnianie online przewodników reklamowych za-
wierających towary i usługi osób trzecich prowadzących 
handel online w Internecie.

(210) 550941 (220) 2022 12 29
(731) BEJNAR INEZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aestetic medicine inezlifting
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 
14.07.06, 02.03.02, 02.03.23

(510), (511) 41 Nauczanie w dziedzinie medycyny, Kursy 
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Me-
dyczne usługi edukacyjne, Nauczanie w zakresie pielęgnacji 
urody, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie kon-
ferencji edukacyjnych, Organizowanie kongresów eduka-
cyjnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, 
Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia 
w dziedzinie medycyny, Szkolenia w zakresie pielęgnacji 
urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 44 Doradz-
two dotyczące urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Gabinety pielę-
gnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Manicure, Pielę-
gnacja urody, Salony piękności, Świadczenie usług przez 
salony piękności, Usługi kosmetyczne, Usługi pielęgnacji 
urody, Usługi salonów piękności, Usługi terapii mikroigło-
wej, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Wstrzy-
kiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, 
Zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 550943 (220) 2022 12 30
(731) ZAGÓRSKI JACEK FHU ZA-GÓRSKI, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Za-Górski
(510), (511) 29 Mleko, Mleczne produkty, Jaja, Kiszone wa-
rzywa [kimchi], Jogurt, Masło, Substytuty mleka, 30 Zioła 
do celów spożywczych, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Sy-
ropy i melasa, Sól, Pieprz, Ocet, Marynaty, Majonez, Keczup, 
Glukoza do celów kulinarnych, Drożdże, Dodatki smakowe 
do napojów, inne niż olejki eteryczne, Cukier, Ciasto, Chleb, 
Aromaty do żywności, 32 Drinki na bazie piwa, Napoje bez-
alkoholowe, Napoje serwatkowe, Piwo, Soki, Woda, 33 Alko-
holowe wysokoprocentowe napoje, Destylowane napoje al-
koholowe na bazie zbóż, Likiery, Napoje alkoholowe, Napoje 
alkoholowe zawierające owoce, Wino, Whisky, Wódka.

(210) 550944 (220) 2022 12 29
(731) KORDAS DAMIAN, Oborniki Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) WARSZAWSKA BAGIETA
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekoro-
wanie żywności, Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restaura-
cje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów 
z fajkami wodnymi, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie 
informacji na temat jedzenia i picia], Usługi osobistych ku-
charzy, Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i soba, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, Usługi restauracyjne.

(210) 550945 (220) 2022 12 30
(731) OPALA MARCIN CITO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CITO
(510), (511) 37 Czyszczenie i mycie samochodów, Doradz-
two dotyczące naprawy pojazdów, Dostarczanie informacji 
o naprawach pojazdów, Instalacja części zamiennych do po-
jazdów, Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją 
i naprawą, Malowanie samochodów, Montaż [instalowanie] 
akcesoriów do pojazdów, Naprawa i wykańczanie karoserii 
samochodowej dla osób trzecich, Naprawa powypadkowa 

pojazdów, Naprawa samochodów na drodze, Naprawy i ob-
sługa samochodów, Odświeżanie lakieru samochodu, Orga-
nizowanie naprawy pojazdów, Polerowanie samochodów, 
Przegląd samochodów, Remont pojazdów, Serwisowanie 
(przegląd) silników pojazdów, Strojenie silników samocho-
dowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją samochodów, Usługi awaryjnych napraw po-
jazdów, Usługi pomocy w przypadku awarii samochodu [na-
prawa], Usługi w zakresie odnawiania samochodów, Usługi 
warsztatów naprawy pojazdów, Usługi wymiany przednich 
szyb samochodowych, Zabezpieczanie pojazdów silniko-
wych przed korozją.

(210) 550946 (220) 2022 12 29
(731) WIELGOŁASKI ANDRZEJ USŁUGI 

ELEKTROINSTALACYJNE, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLA LIGHTING

(531) 27.05.17
(510), (511) 11 Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie wysta-
wowe, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.

(210) 550948 (220) 2022 12 31
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA PRASA!

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16, 24.17.04
(510), (511) 9 Urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt 
(hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie 
komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-
-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku urządzenia 
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotogra-
ficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządze-
nia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikro-
procesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki 
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czyt-
niki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisa-
ne i nie-zapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkie-
go rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szcze-
gólności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plika-
mi w formacie MP3, MP4, dyski CD-ROM, dyski wideo, taśmy 
z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio 
i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dys-
ki cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia 
do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obra-
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zów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputero-
we, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwię-
ku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputero-
we, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na to-
warach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, 
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kame-
ry wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty 
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, 
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne ko-
dowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, 
lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośni-
ki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, 
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputero-
we, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-
-hardware komputerowy, monitory-programy komputero-
we, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, ob-
wody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio i wideo, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficz-
ne, programy gier komputerowych, programy komputerowe 
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, 
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewi-
zji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wy-
branych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kom-
puterowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fo-
tograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów 
ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magne-
tycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterują-
ce programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smart-
fony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobil-
ne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ła-
dowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowal-
ne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 Afisze, plakaty, akwa-
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszu-
ry, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficz-
ne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, 
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, 
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami oko-
licznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tema-
tycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebu-

sami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szara-
dami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety archi-
tektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty 
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, re-
produkcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywa-
niem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, 
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura 
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie ser-
wetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, 
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligator-
skie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem 
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materia-
łów piśmiennych lub do celów domowych, materiały prze-
znaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisa-
nia, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki, rękawy i tor-
by do pakowania z papieru, tektury lub z tworzyw sztucz-
nych, taśmy do maszyn do pisania, 35 Organizowanie sprze-
daży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych oraz 
działalność w postaci usług sprzedaży sklepów interneto-
wych a także usługi świadczone przez sklepy detaliczne 
i hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub 
środków komunikacji elektronicznej, na przykład, przez stro-
ny internetowe lub telesklepy, działalność wydawnicza 
w postaci usług serwisów internetowych dla towarów takich 
jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia 
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyk-
tafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dys-
kietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD 
z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski 
optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy 
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy kom-
puterowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligent-
ne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magne-
tyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, 
kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne, 
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjne-
go, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, ma-
gnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monito-
ry obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory, hardware 
komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki 
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody druko-
wane, układy scalone, odbiorniki audio i wideo, odtwarzacze 
kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki 
informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier 
komputerowych, programy komputerowe jako software ła-
dowalny, programy komputerowe nagrane, programy kom-
puterowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie 
lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyj-
nych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsłu-
gi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publika-
cje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery 
komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla kompu-
terów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu 
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefo-
ny przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, 
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, 
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablo-
wego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w syste-
mie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac-
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-
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-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, 
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające 
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kana-
łów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów 
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, na-
grane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwięko-
we zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych 
filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, 
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania 
w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz dla takich jak: 
afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almana-
chy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, 
fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze 
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościo-
we, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie 
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, sza-
radami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy-
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektonicz-
ne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, 
podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, 
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki 
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eks-
portowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii pu-
blicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii 
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada-
nia rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy 
i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektro-
nicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny mo-
del planowania magazynów i monitoringu sposobów kon-
sumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych 
magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania 
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym 
w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części po-
wierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alterna-
tywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza 
wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów 
reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów za-
sięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu 
magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych 
w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwycza-
jów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, 
dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego po-
miaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozlicza-
nie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzien-
ników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czy-
telniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamo-
wych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism 
i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w meto-
dologii prowadzonych badań, badania preferencji konsu-
menckich, opracowywanie schematów badawczych pod 
kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopol-
skich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, 
doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w za-
kresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania 
wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywa-
nia ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja 
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, po-
moc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodar-

czą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicz-
nych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja 
informacji w komputerowych bazach danych, systematyza-
cja informacji w komputerowych bazach danych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usłu-
gi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, ga-
dżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, pu-
blikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/mode-
lek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marke-
ting, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakre-
sie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie 
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w za-
kresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowa-
nie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne doty-
czące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usłu-
gi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usłu-
gi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi 
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci 
komputerowej, organizowanie targów handlowych i rekla-
mowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie 
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, two-
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi pro-
dukcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewi-
zji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa 
i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla 
osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w kom-
puterowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie 
zamówień na towary i usługi (na oferty telezakupowe), 
w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie 
zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i za-
pytań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, usługi polegające na rejestracji, 
transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji infor-
macji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również 
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych, 
optymalizacja stron internetowych, indeksowanie stron in-
ternetowych w celach handlowych lub reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, 38 Usługi agencji informacyj-
nych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, 
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elek-
troniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o te-
lekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygna-
łu radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, fil-
mów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, 
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/
audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi 
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym 
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa, 
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki 
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomo-
cy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności ra-
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diowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustala-
niem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi 
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świato-
wej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, 
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania 
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizo-
wania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie 
transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna, 
retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożycza-
nie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie infor-
macji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi 
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfro-
wego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów 
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, 
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez 
terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydaw-
nictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światło-
wodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wybo-
ru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi 
zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu 
do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnia-
nie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, 
transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych, 
telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teleteksto-
wych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych w sieciach 
danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, 
telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w In-
ternecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego 
centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego 
z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektro-
nicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednic-
twem czatów, i forów internetowych, przekazywanie wiado-
mości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości 
internetowe - komunikatory internetowe), usługi udostęp-
niania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali in-
ternetowych, 39 Dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, 
organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, 
zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażer-
skiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 Porady 
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa 
w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i od-
powiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydaw-
nictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalne-
go środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, 
informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja 
filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o im-
prezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie 
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, 
kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, or-
ganizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowa-
dzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, 
organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, orga-
nizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym 
widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka ra-
diowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Inter-
netu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych 
za pośrednictwem sieci danych, w szczególności pobierania 
treści cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo 

na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat 
rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, inna niż 
produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów telewizyj-
nych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, 
czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i perio-
dyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi 
w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej 
poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów 
na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-li-
ne nieprzesyłanych, organizowanie wystaw z dziedziny kul-
tury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, kon-
kursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych 
z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, 
jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywko-
wych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materia-
łów do programów telewizyjnych o charakterze reklamo-
wym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, 
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie 
wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania 
zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do pu-
blikacji, organizowanie akcji społecznych związanych 
z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji eduka-
cyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowa-
nia i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, 
obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizo-
wania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych 
odpadów, popierania programów recyklingowych, podno-
szenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie 
akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sporto-
wych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowa-
nie i prowadzenie szkoleń oraz nauczanie w temacie akcji 
społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególno-
ści zagadnienia w zakresie: krwiodawstwa i dawstwa szpiku 
kostnego, działań prozdrowotnych w kierunku rzucenia pale-
nia, akcji w ramach programu profilaktyki i rozpowszechnia-
nia postaw prozdrowotnych, oraz prelekcje edukacyjne 
na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, 
zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze 
seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat 
gier komputerowych, gier wideo i informacji o związanych 
z nimi produktach, działalność wydawnicza serwisów inter-
netowych, 42 Administrowanie stronami komputerowymi, 
analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, insta-
lacje oprogramowania komputerowego, programowanie 
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do po-
staci elektronicznej, konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektan-
tów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie 
badań naukowych w kierunku promowania świadomości 
publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego czło-
wieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie rapor-
tów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednic-
twem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, za-
rządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie da-
nych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych danych 
w komputerowych bazach danych, projektowanie i opraco-
wywanie programów do przetwarzania danych, rozwój 
techniczny elektronicznych przewodników po programach, 
projektowanie i pisanie stron domowych i stron interneto-
wych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych 
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zasobów serwerowni (server hosting), usługi serwisów inter-
netowych, zapytania i badania w bazach danych i w Interne-
cie w zakresie technologii komputerowej i badań nauko-
wych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie techno-
logii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem 
technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypoży-
czanie elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace] w In-
ternecie, wynajem oprogramowania komputerowego.

(210) 550956 (220) 2022 12 30
(731) SZOSTAK PIOTR NOCLEGI WATRA, Biały Dunajec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATRA

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 550958 (220) 2022 12 30
(731) DMT ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTA PIEKARNIA

(531) 05.07.02, 11.07.05, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.16, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czysz-
czenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przybora-
mi higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dozownikami do my-
dła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dozownikami 
do mydła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dozow-
nikami do ręczników papierowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z dozownikami do ręczników papierowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektrycznymi 
urządzeniami do czyszczenia i polerowania, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z elektrycznymi urządzeniami 
do czyszczenia i polerowania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z miotłami do sprzątania, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z miotłami do sprzątania, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z mydłami dezynfekującymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z mydłami dezynfekujący-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odkurzacza-
mi do czyszczenia powierzchni, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odkurzaczami do czyszczenia powierzchni, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierem toaleto-
wym w rolkach, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
pierem toaletowym w rolkach, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z płynami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z płynami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze szczotkami do szorowania, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami do szorowania, 

Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami przy-
stosowanymi do pobierania środków czyszczących, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami przystosowa-
nymi do pobierania środków czyszczących, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze środkami czyszczącymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami czyszczącymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami dezyn-
fekującymi i antyseptycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami dezynfekującymi i antyseptycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami odka-
żającymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środka-
mi odkażającymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami odtłuszczającymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami odtłuszczającymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami wysokociśnieniowy-
mi do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami wysokociśnieniowymi do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do dezyn-
fekcji, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzenia-
mi do dezynfekcji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do dezynfekcji naczyń do celów przemysło-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
do dezynfekcji naczyń do celów przemysłowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do dezyn-
fekcji wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami do dezynfekcji wody, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze zmywarkami do naczyń, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze zmywarkami do naczyń, Analiza cen, 
Analizy kosztów i korzyści, Ocena potrzeb personelu, Prze-
prowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji 
zawodowych, 37 Czyszczenie kotłów, Czyszczenie maszyn, 
Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie pokryć podłogowych, 
Czyszczenie powierzchni ścian, Wynajem zmywarek do na-
czyń, Wynajem zmywarek do naczyń do celów przemysło-
wych, Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wynajem urządzeń 
do czyszczenia, Czyszczenie zbiorników na wodę, Czysz-
czenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie pojemników 
do przechowywania, Czyszczenie higieniczne [obiekty ru-
chome], Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlowych 
placówek gastronomicznych, 41 Szkolenie zaawansowane, 
Kursy szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Usługi szko-
lenia personelu, Nauczanie i szkolenia, Szkolenie w zakresie 
higieny, Szkolenia techniczne związane z higieną, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, Szkolenia tech-
niczne w zakresie bezpieczeństwa.

(210) 550959 (220) 2022 12 30
(731) TIROSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Stary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIROSS
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(531) 01.15.05, 24.13.24, 26.04.16, 26.04.22, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 6 Butle metalowe na gaz, Pojemniki metalowe 
do gazów płynnych, Pojemniki wykonane z metalu, przezna-
czone do przechowywania gazów, 9 Naboje z gazem, Kartusze 
z gazem, Gazy do użytku przy gotowaniu, Gazy płynne do sto-
sowania do celów domowych, Butan do użytku jako paliwo sto-
sowane w gospodarstwach domowych, 11 Gazowe urządzenia 
do gotowania, Kuchenki gazowe i elektryczne, Opiekacze gazo-
we, Osprzęt do palników gazowych, Zapalarki gazowe do użyt-
ku domowego, Zapalarki do gazu, Zapalniczki elektryczne.

(210) 550973 (220) 2023 01 03
(731) PRUSIŃSKI KRYSPIN, Borowie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PONTI

(531) 03.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budowa domów, Budowa domów na zamó-
wienie, Usługi budowlane, Usługi zarządzania budową, Usłu-
gi doradztwa budowlanego.

(210) 550976 (220) 2023 01 02
(731) FERKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwionka-Leszczyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN PIZZA

(531) 08.07.04, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 550980 (220) 2023 01 03
(731) CAJGLER LESZEK, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARNAS SYSTEM

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z: odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z: odzież, obu-
wie, nakrycia głowy.

(210) 550985 (220) 2023 01 03
(731) NOHO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOHO PARK

(531) 05.13.25, 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, Plano-
wanie projektów technicznych, Planowanie projektów tech-
nicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projektowanie] bu-
dynków, Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie projektu, 
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Planowanie 
[projektowanie] restauracji, Projektowanie i planowanie tech-
niczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie i planowanie 
techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie architek-
toniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie urbanistyczne, Usługi 
inżynieryjne, Projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 551007 (220) 2023 01 03
(731) KRUZ SANDRA KRUZ AESTHETICS, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) POLISH LIPS
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), 41 Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Przekazywanie know-how [szkolenia],  
44 Salony piękności.

(210) 551016 (220) 2023 01 03
(731) WYCZKOWSKI JAKUB JW MEDICAL GROUP, Gryfice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAMER

(531) 05.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki upiększające, Kremy ko-
smetyczne, 44 Kliniki medyczne.
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(210) 551020 (220) 2023 01 03
(731) INSEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) BIOXI
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna: preparatów 
bakteryjnych do celów innych niż medyczne i weterynaryj-
ne, środków myjących do urządzeń basenowych i basenów 
kąpielowych, oczyszczaczy wody do basenów, flokulantów 
do basenów, tabletek i granulatów chlorowych do dezyn-
fekcji wody basenowej, detergentów innych niż używane 
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycz-
nych, środki owadobójcze, preparaty weterynaryjne i sa-
nitarne, środków odkażających, preparatów do zwalczania 
robactwa, fungicydów, herbicydów, środków dezynfekcyj-
nych, środków do dezynfekcji, preparatów do dezynsekcji, 
preparatów do deratyzacji, tabletek biologicznych do szamb 
i oczyszczalni, środków do czyszczenia szamb, bioudrażnia-
czy do odpływów, karmy dla zwierząt, karm dla ptaków.

(210) 551092 (220) 2023 01 06
(731) GÓRALOWSKI PATRYK ALGORYTMIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gramatyka sprzedaży

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Podcasty.

(210) 551101 (220) 2023 01 06
(731) SHOPUJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Robakowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOPUJ

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.12, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień 
w -), Organizowanie usług wynikających z umów z osobami 
trzecimi [handel], Negocjowanie umów kupna i sprzedaży 
towarów, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprze-
daży, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dzie-
dzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepa-
ratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomia-
ru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-

mi do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy.

(210) 551107 (220) 2023 01 07
(731) KORŻYK TOMASZ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Revesell
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Agencja public relations, 
Agencje informacji handlowej, Usługi agencji marketingo-
wych, Usługi agencji reklamowych, Dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako stro-
ny internetowe, Marketing internetowy, Optymalizacja dla 
wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron interne-
towych, Optymalizacja wyszukiwarek do promowania stron 
internetowych innych osób, Organizacja subskrypcji usług 
internetowych, Organizowanie aukcji internetowych, Pro-
mocja online sieci komputerowych i stron internetowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio 
online za pośrednictwem witryn internetowych, Promowa-
nie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, Reklama biznesowych stron 
internetowych, Rozpowszechnianie reklam za pośrednic-
twem internetowych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Udostępnianie katalogów witryn in-
ternetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji 
biznesowych, Udostępnianie miejsca na stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, Usługi dopasowywania 
w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron 
internetowych, Usługi konsultingowe w zakresie marke-
tingu internetowego, Usługi marketingowe w dziedzinie 
optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marke-
tingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
Wynajem powierzchni reklamowej na stronach interneto-
wych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
Administrowanie dotyczące marketingu, Agencje informa-
cji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych 
demograficznych], Analiza marketingowa nieruchomości, 
Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie mar-
ketingu, Analizy w zakresie marketingu, Badania marketin-
gowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych 
i produktów do pielęgnacji urody, Badania rynku i badania 
marketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingo-
wych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strate-
gicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingo-
wego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i mar-
ketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marke-
tingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
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gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie demogra-
fii do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo 
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu 
produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie marketingu 
biznesowego, Doradztwo w zakresie zarządzania marketin-
gowego, Dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie 
informacji marketingowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, Informacja lub 
badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, 
Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Marke-
ting afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, 
Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marke-
ting handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wyda-
rzeń, Marketing opierający się na współpracy z influencerem 
[Influencer marketing], Marketing referencyjny, Marketing 
telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, 
Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystry-
bucję kuponów, Marketing ukierunkowany, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, Ocena statystyczna danych 
marketingowych, Oceny szacunkowe do celów marketingo-
wych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowy-
wanie ankiet marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, Organizacja i przepro-
wadzanie wydarzeń marketingowych, Organizowanie i pro-
wadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc 
w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania 
marketingowego, Porady w zakresie marketingu, Produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, Profilowanie kon-
sumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Projektowanie badań marketingowych, Prowadzenie badań 
marketingowych, Przygotowywanie planów marketingo-
wych, Reklama i marketing, Reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, Rozwój planu marketingo-
wego, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, 
Świadczenie doradczych usług marketingowych dla produ-
centów, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzie-
lanie informacji dotyczących marketingu, Usługi badawcze 
w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące 
reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze w zakresie 
marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyj-
nego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi fran-
czyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi 
konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu 
dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne 
w zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi marketin-
gowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci 
cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, 
Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi mar-
ketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe 
związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, 
Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu te-
lefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi planowania 
w celu badań marketingowych, Usługi promocyjno-marke-
tingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi rekla-
mowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łączno-

ściowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi rekrutacji 
personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi rozwoju w za-
kresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi 
w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marke-
tingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz da-
nych, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych 
i służących do prezentacji marketingowych, Zarządzanie 
personelem zajmującym się marketingiem.

(210) 551188 (220) 2023 01 10
(731) HAUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hauki

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 
26.11.02, 26.11.08, 29.01.12

(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, 5 Białkowe suplemen-
ty dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety dla zwie-
rząt domowych w postaci przekąsek, Suplementy diety dla 
zwierząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt do-
mowych w postaci mieszanki napojów w proszku, Mineral-
ne suplementy diety dla zwierząt, Obroże przeciw pchłom 
dla zwierząt, 6 Etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), 
16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt do-
mowych, Plakaty z papieru, Plakaty wykonane z papieru, 
Naklejki, Papierowe podkładki do klatek dla zwierząt domo-
wych, Tabliczki adresowe, Etykiety adresowe, 18 Obroże dla 
zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwie-
rząt domowych zawierające informacje medyczne, Okrycia 
dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Ubranka dla 
zwierząt, Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Smycze dla 
zwierząt domowych, Skórzane smycze, Uprzęże dla zwie-
rząt, Peleryny dla zwierząt domowych, Płaszcze przeciw-
deszczowe dla psów domowych, Obroże dla kotów, Okry-
cia dla kotów, Nosidełka dla zwierząt [torby], Buty dla psów, 
Gryzaki ze skóry surowej dla psów, 20 Poduszki dla zwierząt 
domowych, Poduszki do wyściełania klatek dla zwierząt 
domowych, Posłania dla zwierząt domowych, Przenośne 
posłania dla zwierząt domowych, Budy, kojce i legowiska 
dla zwierząt domowych, 21 Grzebienie przeznaczone dla 
zwierząt domowych, Grzebienie do rozczesywania sierści 
dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, 
Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt domowych, 
Klatki dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność dla 
zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, Miski 
do picia dla zwierząt domowych, Miski na karmę i wodę 
dla zwierząt domowych, Naczynia na pokarm dla zwierząt 
domowych, 24 Koce dla zwierząt domowych, 27 Podkładki 
pod miskę dla zwierząt domowych, 28 Zabawki dla zwierząt, 
Zabawki dla zwierząt domowych, Gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt 
domowych wykonane ze sznurka, Zabawki do gryzienia dla 
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zwierząt, niejadalne, Zabawki i gry dla zwierząt domowych, 
Zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych,  
31 Artykuły jadalne do żucia dla psów, Karmy i pasze dla 
zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarm dla zwie-
rząt domowych w formie gryzaków, Pokarmy puszkowane 
lub konserwowane dla zwierząt, 35 Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych.

(210) 551189 (220) 2023 01 10
(731) HAUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra
(540) (znak słowny)
(540) Hauki
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, 5 Białkowe suplementy 
dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Suple-
menty diety dla zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt do-
mowych, Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci 
przekąsek, Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci 
mieszanki napojów w proszku, Mineralne suplementy diety dla 
zwierząt, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, 6 Etykiety adre-
sowe dla zwierząt (metalowe), 16 Torebki z tworzyw sztucznych 
na odchody zwierząt domowych, Plakaty z papieru, Plakaty 
wykonane z papieru, Naklejki, Papierowe podkładki do klatek 
dla zwierząt domowych, Tabliczki adresowe, Etykiety adreso-
we, 18 Obroże dla zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, 
Obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje me-
dyczne, Okrycia dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, 
Ubranka dla zwierząt, Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, 
Smycze dla zwierząt domowych, Skórzane smycze, Uprzęże 
dla zwierząt, Peleryny dla zwierząt domowych, Płaszcze prze-
ciwdeszczowe dla psów domowych, Obroże dla kotów, Okrycia 
dla kotów, Nosidełka dla zwierząt [torby], Buty dla psów, Gryzaki 
ze skóry surowej dla psów, 20 Poduszki dla zwierząt domowych, 
Poduszki do wyściełania klatek dla zwierząt domowych, Posła-
nia dla zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwierząt 
domowych, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 
21 Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie przeznaczone dla zwie-
rząt domowych, Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwie-
rząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, Pojemniki 
[kuwety] na nieczystości dla zwierząt domowych, Klatki dla 
zwierząt domowych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domo-
wych, Miski dla zwierząt domowych, Miski do picia dla zwierząt 
domowych, Miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Na-
czynia na pokarm dla zwierząt domowych, 24 Koce dla zwierząt 
domowych, 27 Podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, 
28 Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt domowych, Gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, Za-
bawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, Zabawki 
do gryzienia dla zwierząt, niejadalne, Zabawki i gry dla zwierząt 
domowych, Zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt do-
mowych, 31 Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Artykuły ja-
dalne do żucia dla psów, Karmy i pasze dla zwierząt, Pokarm dla 
zwierząt domowych, Pokarm dla zwierząt domowych w formie 
gryzaków, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwie-
rząt, 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produk-
tów dla zwierząt domowych.

(210) 551223 (220) 2023 01 11
(731) DUDA KRZYSZTOF BABA PRODUKCJA I SPRZEDAŻ 

PANTOFLI I GALANTERII, Łącko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABA

(531) 25.01.25, 25.03.15, 25.07.08, 27.01.25, 27.05.01, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 25 Kapcie skórzane.

(210) 551273 (220) 2023 01 12
(731) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(540) (znak słowny)
(540) DELUXE CHAMPION
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria 
do pojazdów, Dętki do opon, Dętki do kół pojazdów leśni-
czych, Dętki [do kół statków powietrznych], Dętki do kół po-
jazdów, Dętki [do dwukołowych pojazdów mechanicznych 
lub rowerów], Dętki, Ciężarki do wyważania kół pojazdów, 
Bieżniki opon gumowe, Bieżnikowane opony, Bieżniki opon, 
Bieżniki do opon, Bieżniki do bieżnikowania opon, Bieżni-
ki do bieżnikowania opon pojazdów służby leśnej, Bieżniki 
do bieżnikowania opon pojazdów inżynierii wodno-lądowej, 
Bagażniki samochodowe na koło zapasowe, Bieżniki do bież-
nikowania opon pojazdów używanych w inżynierii wodno-
-lądowej, Dętki rowerowe, Dętki pneumatyczne do kół po-
jazdów, Dętki ogumienia rowerowego, Dętki ogumienia 
do kół pojazdów, Dętki [Łatki samoprzylepne kauczukowe 
do reperacji -], Dętki do rowerów, Dętki [do opon samocho-
dowych], Dętki do opon pojazdów, Dętki do opon pneuma-
tycznych, Dętki do opon pneumatycznych do kół pojazdów, 
Dętki do opon motocykli, Faktury bieżników opon, Gumo-
we bieżniki opon, Kolce do opon, Kolce antypoślizgowe 
do opon pojazdów, Opony, Opony bezdętkowe do kół ro-
werów, Łańcuchy na opony [części do pojazdów lądowych], 
Łańcuchy antypoślizgowe na opony, Koła, opony i gąsienico-
wy układ bieżny, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bież-
ne do pojazdów, Opony bezdętkowe do rowerów, Opony 
do autobusów, Opony do kół podwozia samolotu, Opony 
do kół pojazdów, Opony do kół pojazdów leśnych, Opony 
do kół pojazdów mechanicznych, Opony do motocykli, 
Opony do pługów śnieżnych, Opony do pojazdów, Opony 
do pojazdów ciężarowych, Opony do pojazdów dostaw-
czych, Opony do pojazdów dwukołowych, Opony do po-
jazdów lądowych, Opony do pojazdów mechanicznych, 
Opony do pojazdów rolniczych, Opony do rowerów dla 
dzieci, Opony do spycharek, Opony do samochodów, Opony 
do statków powietrznych, Opony do wózków inwalidzkich, 
Opony pełne do kół pojazdów, Opony pneumatyczne, Opo-
ny pneumatyczne do samochodów, Opony pneumatyczne 
i dętki do motocykli, Opony regenerowane, Opony rowero-
we, Opony rowerowe bezdętkowe, Opony samochodowe 
[Środki antypoślizgowe do -], Opony z kolcami do pojazdów, 
Opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów 
na śniegu, Opony z kolcami wspomagające przyczepność 
pojazdów na lodzie, Opony z pełnej gumy do kół pojazdów, 
Podkładki antypoślizgowe pod opony pojazdów, Pokrowce 
na opony, Przeciwpoślizgowe tekstylne pokrowce na opony, 
Zewnętrzne powłoki opony do opon pneumatycznych.

(210) 551276 (220) 2023 01 12
(731) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(540) (znak słowny)
(540) AURORA
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria 
do pojazdów, Lądowe pojazdy i środki transportu, Amfibie, 
Drony, Amfibie [pojazdy], Bezzałogowe pojazdy przewo-
zowe, Pojazdy, Pasażerskie pojazdy mechaniczne, Pojazdy 
hybrydowe, Pojazdy elektryczne, Pojazdy kołowe, Pojazdy 
napędzane elektrycznie, Pojazdy przystosowane do celów 
militarnych, Pojazdy samozaładowcze, Pojazdy wojskowe, 
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Pojazdy sprzedawane w formie zestawu, Pojazdy sterowane 
elektrycznie, Przenośniki naziemne [transportery], Części i ak-
cesoria do pojazdów lądowych, Koła i opony oraz gąsienico-
we układy bieżne do pojazdów, Bieżnikowane opony, Koła, 
opony i gąsienicowy układ bieżny, Antypoślizgowe łańcuchy 
na opony pojazdów, Łańcuchy antypoślizgowe na opony, 
Łańcuchy na opony [części do pojazdów lądowych], Opony, 
Opony bezdętkowe do kół rowerów, Opony bezdętkowe 
do rowerów, Opony do autobusów, Opony do kół podwozia 
samolotu, Opony do kół pojazdów, Opony do kół pojazdów 
leśnych, Opony do kół pojazdów mechanicznych, Opony 
do motocykli, Opony do pługów śnieżnych, Opony do po-
jazdów, Opony do pojazdów ciężarowych, Opony do pojaz-
dów dostawczych, Opony do pojazdów dwukołowych, Opo-
ny do pojazdów lądowych, Opony do pojazdów mechanicz-
nych, Opony do pojazdów rolniczych, Opony do rowerów dla 
dzieci, Opony do samochodów, Opony do spycharek, Opony 
do statków powietrznych, Opony do wózków inwalidzkich, 
Opony pełne do kół pojazdów, Opony pneumatyczne, Opo-
ny pneumatyczne do samochodów, Opony pneumatyczne 
i dętki do motocykli, Opony regenerowane, Opony rowero-
we, Opony rowerowe bezdętkowe, Opony samochodowe 

[Środki antypoślizgowe do -], Opony z kolcami do pojazdów, 
Opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów 
na śniegu, Zewnętrzne powłoki opony do opon pneuma-
tycznych, Przeciwpoślizgowe tekstylne pokrowce na opo-
ny, Pokrowce na opony, Podkładki antypoślizgowe pod 
opony pojazdów, Opony z pełnej gumy do kół pojazdów, 
Opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów 
na lodzie.

(210) 551346 (220) 2023 01 15
(731) JĘDRZEJEWSKA ALEKSANDRA FIZJA, Tomiszowice
(540) (znak słowny)
(540) Projekt Selflove
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Organizacja wydarzeń komercyjnych, 41 Usługi edukacyj-
ne związane z jogą, Trening jogi, Treningi zdrowotne i tre-
ningi fitness, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 538606, 548930, 549440, 550314, 550457, 550749, 550926

2 548930

3 542040, 548980, 549871, 549878, 550314, 550458, 550484, 550507, 550509, 550581, 550715, 550749, 550917, 
551016, 551188, 551189

4 549964, 550276

5 538606, 547308, 548723, 548724, 548930, 549788, 549871, 549878, 549946, 549947, 549948, 550122, 550355, 
550407, 550457, 550458, 550507, 550509, 550633, 550635, 550637, 550639, 550641, 550643, 550647, 550648, 
550650, 550707, 550708, 550715, 550746, 550748, 550750, 550752, 550771, 550772, 550773, 550774, 550823, 
550845, 550898, 551188, 551189

6 547473, 549834, 550721, 550959, 551188, 551189

7 548415, 549857, 549928, 550358, 550409, 550414, 550514, 550517, 550749

8 549857, 550749

9 532166, 538606, 539777, 545745, 545783, 545784, 546744, 546934, 547639, 547955, 548349, 548415, 548569, 
548866, 548867, 548869, 549862, 549964, 550081, 550086, 550194, 550195, 550225, 550261, 550281, 550358, 
550409, 550414, 550514, 550517, 550590, 550591, 550594, 550749, 550821, 550903, 550905, 550912, 550914, 
550948, 550959, 551092

10 534305, 538606, 546934, 548339, 550762, 550776, 550781, 550782

11 545784, 547538, 548486, 549928, 550081, 550463, 550464, 550749, 550946, 550959

12 550409, 550741, 550749, 551273, 551276

14 548811, 549967, 550314, 550803

15 545784

16 519008, 532166, 542264, 545745, 547955, 548980, 549819, 550194, 550195, 550246, 550261, 550380, 550821, 
550910, 550911, 550912, 550914, 550948, 551007, 551188, 551189

17 549834, 550721

18 549016, 549967, 550293, 550575, 550835, 551188, 551189

19 522591, 547473, 549834, 550255, 550721, 550871

20 542385, 542387, 551188, 551189

21 551188, 551189

22 548309

24 547955, 549016, 550575, 550602, 550858, 551188, 551189

25 547955, 548811, 549016, 549819, 549967, 550293, 550386, 550575, 550590, 550591, 550594, 550602, 550749, 
550858, 550910, 550911, 550914, 550980, 551223

26 550858

27 551188, 551189

28 540083, 545784, 547955, 550910, 550911, 551188, 551189

29 498849, 525016, 547959, 548506, 550599, 550820, 550839, 550898, 550943

30 498849, 545914, 547959, 548266, 548506, 548930, 549958, 549959, 550274, 550275, 550407, 550632, 550633, 
550635, 550637, 550639, 550641, 550643, 550647, 550648, 550650, 550707, 550708, 550746, 550748, 550750, 
550752, 550771, 550772, 550773, 550774, 550806, 550820, 550943

31 550122, 550820, 551188, 551189

32 547959, 548266, 550163, 550165, 550632, 550943

33 512640, 549709, 550274, 550275, 550632, 550943
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1 2

34 545238, 545239, 545240, 545241, 550090, 550091, 550274, 550275, 550926

35 477174, 508070, 519008, 519329, 526365, 534305, 539405, 540083, 542040, 542385, 542387, 545525, 547473, 
547639, 547955, 547959, 547965, 548309, 548339, 548349, 548811, 548930, 549333, 549389, 549670, 549709, 
549730, 549737, 549857, 549862, 549951, 549967, 550052, 550079, 550122, 550174, 550194, 550195, 550205, 
550225, 550246, 550250, 550255, 550260, 550261, 550274, 550275, 550276, 550355, 550380, 550458, 550510, 
550514, 550517, 550575, 550581, 550590, 550591, 550592, 550594, 550710, 550803, 550889, 550898, 550900, 
550903, 550905, 550910, 550911, 550926, 550948, 550958, 550980, 550985, 551020, 551101, 551107, 551188, 
551189, 551346

36 477174, 519329, 534305, 548569, 548866, 548867, 548869, 549862, 550052, 550174, 550194, 550195, 550349, 
550380, 550510, 550592, 550847, 550900, 550985

37 542264, 542387, 547473, 547538, 548415, 548486, 549928, 549964, 549992, 550081, 550174, 550225, 550358, 
550514, 550517, 550519, 550824, 550871, 550875, 550945, 550958, 550973, 550985

38 519008, 519329, 538606, 545525, 546934, 547955, 549862, 550246, 550380, 550857, 550858, 550860, 550864, 
550865, 550900, 550948

39 548339, 550194, 550195, 550205, 550427, 550428, 550577, 550742, 550948

40 547959, 548349, 550358, 550414, 550875

41 477174, 508070, 519008, 519329, 534305, 542040, 547308, 547959, 548339, 549027, 549045, 549333, 549730, 
549734, 549737, 549819, 549992, 550079, 550194, 550195, 550225, 550246, 550249, 550250, 550261, 550281, 
550355, 550380, 550510, 550577, 550590, 550591, 550592, 550594, 550770, 550821, 550858, 550910, 550911, 
550912, 550914, 550941, 550948, 550958, 551007, 551346

42 538606, 539777, 542387, 545745, 546934, 547639, 548415, 548569, 549045, 550052, 550081, 550086, 550194, 
550195, 550205, 550225, 550358, 550380, 550514, 550517, 550864, 550865, 550900, 550903, 550948, 550985

43 477174, 547308, 547959, 549389, 549670, 549674, 550043, 550092, 550274, 550275, 550276, 550349, 550426, 
550428, 550565, 550783, 550785, 550786, 550787, 550852, 550944, 550956, 550976

44 534305, 538606, 542040, 546934, 547308, 547638, 548088, 548339, 548349, 548618, 549333, 549770, 549938, 
549939, 549940, 550086, 550266, 550353, 550392, 550565, 550660, 550770, 550797, 550875, 550892, 550941, 
551007, 551016

45 477174, 538606, 550081, 550900
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

AA SENSITIVE BEAUTY PRODUCTS 550507

AA WINGS OF COLOR STAR SECRETS 550458

ACTIVIA 549964

aestetic medicine inezlifting 550941

AGRO-PLANT 548309

AHOJ MAZURY 549045

ai4skin 550086

AKP24.PL 550903

Alcalina 548723

Alior Pay 548866

Alior Pay 548867

Alior Pay 548869

ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE  
BIMBER ALKOHOLE KRAFTOWE WYKONANA  
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI  
NADZOROWANA PRODUKCJA 512640

ALKOmedica 548088

ARES 550122

arnie 550281

ART MEDICA 508070

AUROFEXUM 550823

AURORA 551276

BABA 551223

Bananowa SZKLARNIA 550043

BELLAPLASTY 549834

BERLIN DÖNER KEBAP 549674

BERLIN DÖNER KEBAP 550092

BEZ OSTRZA 545239

BEZ POPIOŁU 545240

BEZ ZAPACHU DYMU PAPIEROSOWEGO 545238

bingo 550205

BIOXI 551020

BitMaster 548569

BLIKSOMANIA 550510

BOGDANCA 550590

BOGDANCA 550591

botsi 550358

BUBBLE 549958

budus 549992

By Drip it 550926

Caesar Italian Fashion 550386

CENTRUM DIETETYKI ŻYWIENIA I ZDROWIA  
www.jemzdrowo.pl 548618

Chill Apartments & Campers 550428

Chrupi FAMILY CHICKEN KING 540083

Chrzanić Buraka! 550839

CHYŻBET RAZ NA ZAWSZE 550255

CITO 550945

COFFEE & ART 550770

CollagenNucleo 549788

creator menu 545745

CROSS FINANCE 550900

Czarne z natury 548724

CZYSTA CHATA 542264

CZYSTA PIEKARNIA 550958

DELUXE CHAMPION 551273

DENTITY 534305

Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich MŚP 550380

DOBRA PRASA! 550948

Doppelsen Passiflora 549948

Doppelspray Alergia 549947

Doppeltab Alergia 549946

DREAMER 551016

EA24 ELECTRONIC ASSISTANCE 550865

EA24 550864

eBudownictwo Portal e-Budownictwo 550225

ECBiG 538606

ELECO 550741

EPILON 550797

ESCAPADA GRAVELCAMP 550577

EWA MROCHEN. JEWELLERY 550803

eZebra 550710

Fit smak 550806

FLUITRONIC 548415

FPL Management Masterclass 550249

FUNDACJA BO. ŁĄCZĄ NAS ROLKI 550592

Gangnam Style 549734

GAZDA WWW.DOMZBALA.PL 550871

GENERAL FRESH Spec 549871

GoodLakSerwis.pl 550824

gramatyka sprzedaży 551092

GREEN VACUUM TECHNOLOGIES 550414

Gryfno Frelka 550392

GUM 549959

h Hauss 542385

Habitu 550349

Hauki 551188

Hauki 551189

HOLA HOLA 550426
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Nr  ZT4/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 113

iFRUIT 548266

INTERIM 549951

INVESTMAP 550052

Kanvet 549770

KIWIKI 549709

KIZEROLL 550632

KW BY KAMILA WYBRANCZYK 550314

Lauberc 550776

Lauberc 550781

LEDOLUX POLAND 550464

LEDOLUX 550463

LIBRA 548930

LIBRARS 546744

M+ 550860

MamGO  
Kupujesz. Wynajmujesz. Leasingujesz 550194

MamGO 550195

Manufaktura Smaku 549389

MatPark 550875

Mellina 550246

Meta-Pro 549857

METROCARS 550174

MG MARCO GIOVANNI FINE ITALIAN JEWELLERY 547965

Milea 548980

mirai optics 545783

MIROX FABRYKA OKIEN I DRZWI 547473

MISTRZOWSKIE WYROBY MAESTRO  
Smaku ESTD 1992 550898

Miyagi Sushi 549670

MK Instalacje 549928

MNET PLUS 550857

MOBIPLANER 539777

MOGETO? 545914

mojachatka.pl 549862

MONA LAB 550581

MORSKA SKAŁA 522591

Mr HOME FURNITURE & DECORATIONS 542387

MyChirimiri 550835

Nadworne 550165

NAGLE! 550914

New Vision 550917

NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna  
na rzecz osób chorych na epilepsję 549730

NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna  
na rzecz osób chorych na epilepsję 549737

NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna  
na rzecz osób chorych na epilepsję 550250

NOHO PARK 550985

NOMI 550749

ODDANIE33 550821

PAN PIZZA 550976

PARNAS SYSTEM 550980

PATERMAN CAFE 547959

PETERSON ARMY 550293

PK TECHNOLOGIE 550081

PODGRZEWA PRAWDZIWY TYTOŃ 545241

Pogotowie Szkoleniowe 549027

POLA LIGHTING 550946

POLISH LIPS 551007

PONTI 550973

popracuj.pl 545525

Poziom 511 Jura Welness Hotel & SPA 550565

PRIMO GUSTO 498849

PRINT LOOK 549016

Procentki % 539405

Projekt Selflove 551346

Psychorutynologia 550353

QURO BUŁA 548506

R112 548339

RBF 548811

Remiza 532166

RETINASTUDIO Centrum Siatkówki Oka 547638

Retropolis 545784

Revesell 551107

S STERNET 550517

Satin DANCE 550602

Sedno sprawy 519008

SENSITIVE BEAUTY PRODUCTS AA 550509

SHOPUJ 551101

Skin Science Trichologic 550715

Słoneczne pole 550599

SMAL STOWARZYSZENIE MEDYCZNYCH  
AKTYWISTÓW LABORATORYJNYCH 550260

smartshell 550782

SOKOŁÓW KABANOSY AMERYKAŃSKIE  
GOLD QUALITY GOLD ORYGINALNE TYLKO  
Z SOKOŁOWA PRODUKT BEZGLUTENOWY  
wysoka zawartość białka bez dodatku  
fosforanów NA 100g PRODUKTU 185g mięsa 525016

SORTEUSZ 550910

Spec 549878

SPIRITED AWAY 550090

Staroprague 550163

STERNET 550514

STERNET 550519

STYLE OPTIC Grzegorz Pazyrski 1992 548349

SUEGO 549967

Suerte 550484

Sugarcubes 526365

Surfecol multisurface 550457

System Partnerski Bankier.pl 519329

SZPICBRÓDKA 549333

TAXI BOJANO 550427

Techmo Diagnostics 546934
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THE CAPITAL GRILLE 550786

THE CAPITAL GRILLE 550787

The Collagen Club 550845

therapad 550762

TIROSS 550959

TOMCHEM 549440

Tre Voci 550912

TRINOR 550721

Trip Free 550274

Trip Free 550275

Tropem Przygody 550742

TS Tankstelle Shwedt 550276

Twój lekarz w Trójmieście 549938

TWÓJ LEKARZ w Trójmieście 549939

Twój lekarz w Trójmieście 549940

TZF 200 lat Leczenie jest sztuką 550355

US UpStyle BILFIO 550575

viceversa 550905

VIZAGOlift 550266

VS AKADEMIA URODY fryzjerstwo,  
kosmetyka, podologia 550892

W Harmonii z Psem 549819

W KRAINIE BOGÓW 550091

w kropce 550660

WARSZAWSKA BAGIETA ZAPIEKANKI 550852

WARSZAWSKA BAGIETA 550944

WARSZAWSKA ROTUNDA 477174

WATRA 550956

WHITE 550409

WL WONDER LASHES 542040

WOLF www.WolfPump.eu 547538

WRZOSEK 547308

Yard House 550783

Yard House 550785

Za-Górski 550943

Zebra Rachunkowa - Twoja księgowość.  
Czarno na białym. 550889

ZIELNIK APTECZNY BRATEK fix  
PRODUKT LECZNICZY 550641

ZIELNIK APTECZNY CZYSTEK fix SUPLEMENT  
DIETY zioła do zaparzania, w saszetkach 550633

ZIELNIK APTECZNY CZYSTEK SUPLEMENT  
DIETY Zioła do zaparzania 550635

ZIELNIK APTECZNY DZIURAWIEC fix  
PRODUKT LECZNICZY 550643

ZIELNIK APTECZNY KOPER WŁOSKI fix  
PRODUKT LECZNICZY 550647

ZIELNIK APTECZNY KRWAWNIK fix  
PRODUKT LECZNICZY 550648

ZIELNIK APTECZNY KWIAT GŁOGU fix  
PRODUKT LECZNICZY 550707

ZIELNIK APTECZNY LEN MIELONY  
DUO PACK 200g + 200g 50% gratis 550639

ZIELNIK APTECZNY LIPA fix  
PRODUKT LECZNICZY 550752

ZIELNIK APTECZNY MELISA fix  
PRODUKT LECZNICZY 550746

ZIELNIK APTECZNY MIĘTA fix  
PRODUKT LECZNICZY 550750

ZIELNIK APTECZNY MORWA BIAŁA fix  
SUPLEMENT DIETY zioła do zaparzania,  
w saszetkach 550637

ZIELNIK APTECZNY NAGIETEK fix  
PRODUKT LECZNICZY 550771

ZIELNIK APTECZNY NASIONA LNU  
PRODUKT LECZNICZY 550407

ZIELNIK APTECZNY POKRZYWA fix  
PRODUKT LECZNICZY 550708

ZIELNIK APTECZNY RUMIANEK fix  
PRODUKT LECZNICZY 550773

ZIELNIK APTECZNY SENES fix  
PRODUKT LECZNICZY 550650

ZIELNIK APTECZNY SKRZYP fix  
PRODUKT LECZNICZY 550772

ZIELNIK APTECZNY SZAŁWIA fix  
PRODUKT LECZNICZY 550748

ZIELNIK APTECZNY ŚWIETLIK fix  
PRODUKT LECZNICZY 550774



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.

1481983 BIAMP (2020 12 18) 9
1565207 CompactTube (2022 12 20) 9, 12
1695129 NEURAÉ (2022 12 21)

CFE: 26.11.01, 27.05.01 3, 5, 44
1705392 HYUNDAI (2022 11 09, 2022 05 17)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 10
1705395 HYUNDAI (2022 11 09, 2022 05 17)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 39
1705396 H (2022 11 10, 2022 05 20)

CFE: 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 27
1705488 TANDARUM (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705489 STERVALT (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705490 SYRUVIN (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705491 URADOMIN (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705492 VODARELON (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705496 UROBEDIN (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705535 BRUSKO (2022 08 18)

CFE: 27.05.01 34, 35
1705536 BRUSKO (2022 08 18)

CFE: 26.04.05, 27.05.01 25, 32, 34, 35
1705547 BRUSCO (2022 08 18)

CFE: 27.05.01 25, 32, 34, 35
1705590 ENSIO  

(2022 10 21, 2022 06 09)
9, 35, 36, 37, 38, 39, 

42, 45
1705593 AP878 (2022 10 28) 5
1705594 POCKETBOOK (2022 10 24) 9, 35, 41, 42
1705619 UNIBUS  

(2022 08 05, 2022 02 15)
CFE: 24.15.08, 26.01.01, 27.05.01, 
29.01.12

35, 39, 41

1705662 nimm 2 Sommer Hit 
(2022 10 18, 2022 05 24)

30

1705712 GYNOFLORELLE  
(2022 10 31, 2022 05 10)

3, 5

1705722 9 CRYSTAL BONANZA  
(2022 07 25, 2022 02 18)
CFE: 05.05.20, 17.02.02, 27.05.01, 
27.07.03, 29.01.15

9, 28, 41

1705761 BERNERSEAL (2022 11 17, 2022 09 26) 1, 2, 3, 17
1705794 IBIZA 90 ‚ s (2022 10 27, 2022 05 03)

CFE: 25.01.25, 26.11.25, 
26.13.25, 29.01.12

18, 20, 22, 24

1705838 H (2022 11 10, 2022 05 20)
CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 38

1705907 COMMON DESK  
(2022 07 22, 2022 01 25)

35, 36, 43

1705943 oho! LENTIL (2022 11 22, 2022 10 17)
CFE: 02.09.14, 04.05.01, 05.01.16, 05.07.02, 
24.17.04, 25.01.19, 26.11.08, 27.01.12, 27.05.01

30

1705969 HARM (2022 12 04) 9
1705973 OMOI (2022 11 24) 28
1706055 EXPEL (2022 06 30)

CFE: 05.03.13, 26.05.01, 27.05.01, 
29.01.13

1, 3

1706090 B (2022 08 16, 2022 03 24)
CFE: 25.07.17, 26.04.05, 
27.05.01, 29.01.12

14, 18, 25, 35

1706091 B (2022 08 16, 2022 03 24)
CFE: 25.07.17, 26.04.05, 
27.05.01, 29.01.12

14, 18, 25, 35

1706092 B (2022 08 16, 2022 03 24)
CFE: 25.07.17, 26.04.05, 
27.05.01

14, 18, 25, 35

1706134 YAMA FOODSHOP  
(2022 10 10, 2022 07 15)
CFE: 26.01.01, 27.05.10, 28.03.00, 
29.01.13

35

1706282 true Sense (2022 10 25, 2022 05 23)
CFE: 02.09.07, 05.03.04, 05.07.10, 
27.01.12, 27.05.01, 29.01.12

33

1706311 KADA (2022 11 07, 2022 05 06) 33
1706375 Coola Peach (2022 10 12)

CFE: 27.05.01 5, 24, 25
1706471 ToyTopia : Match 3 

(2022 10 04)
9, 41

1706477 EGT DIGITAL  
(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

1706500 HYUNDAI (2022 11 16, 2022 05 18)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 42

1706710 Hechenbichler (2022 11 14) 1, 35
1706716 Stelam ST (2022 09 23)

CFE: 09.07.22, 26.04.18, 27.05.08 16



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1705761, 1706055, 1706710 

2  1705761 

3  1695129, 1705712, 1705761, 1706055 

5  1695129, 1705488, 1705489, 1705490, 1705491, 1705492, 1705496,
 1705593, 1705712, 1706375 

9  1481983, 1565207, 1705590, 1705594, 1705722, 1705969, 1706471,
 1706477 

10  1705392 

12  1565207 

14  1706090, 1706091, 1706092 

16  1706716 

17  1705761 

18  1705794, 1706090, 1706091, 1706092 

20  1705794 

22  1705794 

24  1705794, 1706375 

25  1705536, 1705547, 1706090, 1706091, 1706092, 1706375 

27  1705396 

28  1705722, 1705973, 1706477 

30  1705662, 1705943 

32  1705536, 1705547 

33  1706282, 1706311 

34  1705535, 1705536, 1705547 

35  1705535, 1705536, 1705547, 1705590, 1705594, 1705619, 1705907,
 1706090, 1706091, 1706092, 1706134, 1706710 

36  1705590, 1705907 

37  1705590, 1706477 

38  1705590, 1705838, 1706477 

39  1705395, 1705590, 1705619 

41  1705594, 1705619, 1705722, 1706471, 1706477 

42  1705590, 1705594, 1706477, 1706500 

43  1705907 

44  1695129 

45  1705590



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.

538966 Humanwellness SA
2022 06 27 25, 35

543696 Jaguar Land Rover Limited
2022 09 12 25

544659 Fidia Farmaceutici S.p.A.
2022 11 16 3, 5

545418 MUDO SATIS MAGAZALARI ANONIM SIRKETI
2022 11 18 20, 35

546238 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
Spółka Akcyjna
2022 12 12 35

542723 Head Technology GmbH
2022 12 19 25, 30, 35

544746 RAJPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 12 16 29, 31, 35

546447 BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 12 19 29

546239 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  
BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
2023 01 02 35

547145 NOVARTIS AG
2023 01 02 5

546601 PROWIN WINTER GMBH
2023 01 10 31, 35

545354 VOX AMPLIFICATION LTD.
2023 01 10 9

547224 WILK STANISŁAW
2023 01 10 1

540325 HERNO S.p.A.
2023 01 10 25, 35
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